
   Svenljunga          Vårens program 2019     

    

Onsdagen 16 januari 17,00     

Månadsträff i Örsåsgården. Familjen Bergkvist från Berghem underhåller med musik 

och sång.     

Fredagen 18 januari 13,30-15,30     

Hjärnkoll -uttagning till Distriktstävlingarna 2019.                                                        

Uttagningarna går i Rångedala, fredagen den 11 januari.                                   

Hökerum, fredagen den 18 januari. Tid kl. 10.00–12.00 och 13.30–15.30.                  

Vårt lag som består av Elisabeth Helsing, June Dryselius och Frank Lund med Ove 

Lundin som reserv  och tävlar 13,30 i Hökerum. Samling 12,00 vid parkeringen 

mittemot Kommunhuset för de som vill följa med.     

Måndagen  21 januari kl.15,45    Lättgympan börjar i Landbohallen  

21 januari och pågår till 29 april .  Fullbokad även denna termin.     

Tisdag 5 och 12 februari 10,00    

  

Studiebesök på Blåkläder tisdag 5 och 12 februari. Samling 10,00 vid Blåkläders nya 
lager hos Star Trading (OBS). Därefter besöker vi Blåkläder på Prästagärdet och 
kl.12.30 blir det lunch på Naturbruksgymnasiet. Anmälan senast 31 januari till Leif 
070-6571536. Max 25 personer per besök  

  

Fredag 8 februari  ***** Resa till Falkenbergsrevyn . Fullbokad.     

Onsdagen 13 februari 14,30   Månadsträff med Årsmöte i Örsåsgården.  

Kantor  Karl-Johan Gollnik står för underhållningen under kvällen.     

Onsdagen 13 mars 17,00     

Månadsträff i Örsåsgården där Lars-Gunnar Rubne visar bildspel och berättar som 

sina resor bl.a. Kambodja. Information ang. hur vår Hemsida fungerar.     

Tisdagen 26 mars 14,00 – 16,00     

Information i Församlingshemmet om bl.a. äldrevård, tandhälsan, närhälsan, polisen 

med uppföljning av Brott mot äldre. Anmälan senast 22 mars till Marianne på 

0703544014.     



    

Onsdagen 10 april 17,00     

Månadsträff i Örsåsgården med Sill och potatis. Peter och grannarna spelar och 

sjunger.     

Lördagen 4 maj 7,00 **** Gökotta  

 

Onsdagen 8 maj 17,00                                                                 

Månadsträff i Örsåsgården . Monika Robertsson sjunger och berättar bl.a. om sin fd.    

Make Alf Robertsson.     

Övriga aktiviteter      
 Boule  spelas torsdagar kl. 14.30 i boulehallen. Vintertid inomhus. Tävling sista torsdagen i 
månaden.    Kostnad 20:- per gång för de som ej är medlem i Kinds Boulesällskap . Boulen pågår 
hela året utan avbrott.                                                                                                                                        
Kontaktperson Berit Ivarsson 073-0969668.                                                       

     

Bridge i klubbstugan Högvalla onsdagar kl. 13.30. Onsdagar med månadsträff spelas bridge på 
tisdagen. Startar 9 januari och sista speldag är 24 april.       
 Kontaktperson är Klas-Göran Edman 0705-810943.     

     

Canasta på Björn Bagares onsdagar kl. 14.00. Onsdagar med månadsträff spelas canasta på 
tisdagen.      
Startar 9 januari och sista speldag 29 maj.                                                                                                          
Kontaktperson är Astrid Kjellgren 0325-611536 eller 070-6270349      

     

Mattcurling spelas tisdagar kl. 15.30 i Mogaskolans gymnastiksal . Alla pensionärer är välkomna, 
man behöver inte tillhöra en pensionärsförening. Medtag fika. Kostnad 20:- per gång.                             
Startar 8 januari och pågår t.o.m. 7 maj.     

Kontaktperson är Karl-Erik Johansson tel. 0325-611994 eller 073-3397677.      

                                  

Promenad med eller utan stavar onsdagar kl. 10.00 från ICA:s parkering.   Två grupper med  
en kortare och en längre promenad.                               Kontaktperson Mona Riemer  0325-
611984.     

     

    

                
Du är alltid VÄLKOMMEN till våra träffar och aktiviteter!   För mer information om aktiviteter, resor, studiecirklar och studiebesök 
mm se hemsidan www.spfseniorerna.se/svenljunga , föreningsguiden i Borås Tidning på onsdagar och seniorkalendern i Borås     
Tidning i slutet av månaden.                                                                        

 SPF Seniorerna Svenljunga i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.     
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