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Läs detta först!
Bästa medlemmar i SPF Vintergäcken!

När detta skrivs, i slutet av juli 2020, ser vi ännu inte slutet på Corona-pandemin.

Vi hoppas på "flockimmunitet" och vaccin mot det virus som ligger bakom och som

förhindrar oss att bedriva vår verksamhet på normalt sätt.

På följande sidor finns vårt program för hösten. Risken finns att det kommer att bli 

förhinder och därmed inställda evenemang. Vissa av punkterna kommer vi med

största sannolikhet att kunna genomföra. Andra punkter måste vi ta beslut om efterhand.

Detta betyder:

Följ oss noga på vår hemsida för att få information om respektive evenemang kommer

att gå av stapeln eller ej.

Från styrelsen och våra kommittéer kommer vi på alla sätt att försöka hålla er informerade

på alla tillgängliga sätt.

Slutligen:

Vi är många som gärna vill komma igång med aktiviteterna och inte minst träffa alla goda

vänner i vår förening. Själv kunde jag inte drömma om att det skulle bli så tomt med begränsat

umgänge. Jag och övriga styrelsen ser fram emot att träffa er alla.

Bästa sommarhälsningar

Håkan Söderström
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Program Hösten 2020 

Kontakt med SPF Seniorerna Vintergäcken
Postadress:
c/o Barbro Månsson
Skogsvägen 10
435 38 Mölnlycke

Telefon: 0701 88 65 25
E-post: spfvgack@gmail.com

Ordförande Håkan Söderström
Tel: 0725 77 96 55
E-post: hakansod@gmail.com

Kom ihåg att titta på vår hemsida. Saker händer 
och programpunkter ändras. Sidan är oftast 
uppdaterad med det senaste.

www.spfseniorerna.se/vintergäcken

Som medlem får du:

- Ett fylligt program med stort utbud
- Tidningen Senioren
- Bra försäkringar
- Medlemskort med rabatter
- Din röst i kommunens pensionärsråd KPR
- Nya vänner och trevlig gemenskap

Medlemsförmåner:

- Erbjudanden om lokala rabatter (hemsidan)
- I tidningen Senioren finns rikstäckande
rabatter.

Övriga styrelsemedlemmar:

Leif Allvin
Bengt G Bengtsson
Britt-Marie Boisen
Anders Hultin
Birgitta Jernström
Jan-Erik Johansson
Barbro Månsson
Britt-Marie Sollinger

Tisdag 15 december Julbord på Bolåsa
Värdshus. Tid: 12.15.

På nedre plan spelar Swingartz Kvartett swingig 
mingelmusik och senare vid kaffet 
accompanjerar de till julallsång. Kl 13.00 
serveras julbord på övre plan. Pris 300kr/pers. 
Max 55 deltagare  Buss 601 från Mölnlycke

Månadsmöten

Normalt, inte alltid, har vi våra möten i 
Hulebäcksgymnasiet med start kl 15.30.
I entrén ingår ofta kaffe/te med tilltugg.

Torsdag 17 september
Negar Zarazzi sång , Lowe Pettersson 
piano.  Lokal: Stora Salen Kulturhuset.
Kaffe kan köpas.

Torsdag 15 oktober
Lars Gunnar Andersson 
"Göteborgsgrammatiken"  Lokal: 
Hulebäcksgymnasiet 

Torsdag 19 november
Hans Waldén ”Mölnlycke AB, historia från 
mitt perspektiv”  Lokal: Hulebäcksgymnasiet

Fredag 11 december
Luciafirande (glögg, kaffe pepparkakor och 
fikabröd). Lokal: Hulebäckgymnasiet. 

Föredrag

Våra föredrag har vi i våra lokaler vid 
Fabriken. Entré oftast 60 kronor 
inklusive kaffe/te med kaka.

Fredag 25 september kl 13.15
"Livet i Klarälvsdalen 100 år tillbaka".
En resa bakåt i tiden till en fattigby i 
Värmland. Lyssna till den alltid intressante 
Ulf Magnusson och hans enastående 
bilder.

Fredag 30 oktober klockan 13.15
Carl Follin har arbetat för SIDA i Mongoliet
och har upptäkt ett fascinerande land

Fredag 27 november kl. 13.15
"Vad händer med tänder".
Information om tandhälsa för oss i mogen 
ålder.

Anmälan till Håkan Söderström
hakansod@gmail.com
0725 77 96 56
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Kursprogram
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Första anmälningstid till studiebesök (S) är tisdag 25 augusti kl. 10!

Förhoppningsvis vet vi då om programmet kan genomföras 

Studiebesök
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Resor
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