
 

Program sommaren- och hösten 2018 
 

En liten lathund till viktiga datum - se även vår hemsida: 
Då inget annat anges görs anmälan/avanmälan till månadsmöten (rosafärgat) till 

Britt-Marie Ullstrand, 011-392709 eller ullstrand46@telia.com                                                                                       

Vi annonserar i NT under Föreningslivet i regel torsdagen före sista anmälningsdag. 

Kostnaden för månadsmötet är 50 kr/person 
1                                                                         Ver. 1.8 uppdaterad: 20181009/MLW 

Datum Augusti 

16 Sommarcafé: 

Besök på fiket vid Marmorbruket samt visning av bl.a. Naturum.  Samling vid ICA-

parkeringen kl.14:00. Vi samåker i egna bilar. 

Anmälan till Lisbeth Holmqvist Arbrandt 0736-737647 

23 Bowlingen börjar kl 9:45 vid Haga Bowling (ÖB) 

28 

 
Sista anmälningsdag till studiebesöket hos Räddningstjänsten på 

Arkösundsvägen. 

 Boulen börjar kl.10:00. Plats: Boule-banan vid Scoutgården 

31 Stavgången börjar kl.10:00. Samling vid ICA-parkeringen. 

Datum September 

4 IT-café startar. Lokal: Granen. Tid kl. 14:00. 

5 ”Vad händer vid brand i hemmet?” 

Studiebesök hos Räddningstjänsten på Arkösundsvägen under förmiddagen 

ca 2 timmar. 

Vi samåker från ICA-parkeringen kl. 8:45. Anmälan senast 28/8 till Eva Svensson 

tel: 0733-835823 eller via mail: evatony.svensson@live.com 

10 Sista anmälningsdag till månadsmötet den 17 september. 

 Engelsk konversation startar (udda veckor). Lokal: Granen. Tid:14:00 

17 Månadsmöte: ”Nöjeslivet börjar vid 50”.   

Lokal: Sjövikskyrkan Tid: kl. 14. 

Information inför hösten Carina Glenning känd från media kommer och kåserar. 

Lotteri 

27 Vinkunskap. 

Lokal: Valhalla, kl.18:00. Separat inbjudan skickas till de, som satt upp sig på 

intressentlistan. Intresseanmälan görs till Kent Andersson, 070-6127003 eller Per 

Adler, peradler@bredband.net 

 

 

 

 

 

Datum Oktober 

8 Sista anmälningsdag till månadsmötet den 15 oktober. 

15 Månadsmöte: Trafikfrågor och bilder från resan till Bohuslän 

Lokal: Sjövikskyrkan Tid: kl. 14. 

Trafikfrågor med Jörgen Gustavsson från SPF Distriktet tidigare anställd på 

Vägverket. Han kommer och pratar om ”Äldre i trafiken” 
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Bilder från Bohuslänsresan av Eyvind Larsson 

Lotteri 

25 Vinkunskap. 

Lokal: Valhalla, kl.18:00. Separat inbjudan skickas till de, som satt upp sig på 

intressentlistan. Intresseanmälan görs till Kent Andersson, 070-6127003 eller Per 

Adler, peradler@bredband.net 

Datum November 

5 Sista anmälningsdag till månadsmötet den 12 november 

7 Pubafton 

Lokal: Valhalla Tid: kl. 18-21. 

Vi äter goda smörrebröd och till det öl eller cider. 2 starköl eller 2 cider (från 

systemet) alt. alkoholfritt. Kaffe och kaka ingår i priset. 

Kostnad: 140:- p/p och betalas på plats. 

Bindande anmälan görs senast 31 oktober till B-M Ullstrand Tel 011-392709 eller 

ullstrand46@telia.com. 

Först till kvarn (45 platser)!! 

Uppge på anmälan vad ni vill dricka och medtag tallrik, bestick, glas och kopp! 

12 Månadsmöte: Kända låtar för mogen publik 

Lokal: Sjövikskyrkan Tid: kl. 14. 

Frågesport ”under kaffet” 

Janne och Birgitta Frisk underhåller oss med ”Kända låtar för mogen publik” 

Lotteri 

22 Vinkunskap. 

Lokal: Valhalla, kl.18:00. Separat inbjudan skickas till de, som satt upp sig på 

intressentlistan. Intresseanmälan görs till Kent Andersson, 070-6127003 eller Per 

Adler, peradler@bredband.net 

30 Sista anmälningsdag till julfesten den 10 december 

Datum December 

10 Julfest måndagen den 10 december 

Vi åker till Bistron Hylinge Golfbana (Västra Husby). 

Buss avgår från ICA-parkeringen kl. 17:00. 

Pris 440 kr per person 

I priset ingår buss, stort julbord, glögg, kaffe och bordsvatten. Övriga drycker betalas 

av var och en. 

 

Anmälan senast den 30 november till Britt-Marie Ullstrand, tel.: 011-392709 eller 

via mailto:ullstrand46@telia.com 

 

Inbetalning ska göras till SPF pg 4355931-9 eller via wish 1236624597 
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