
                     

 
Resor och utflykter 2019. 

8 maj Nora och Fellingsbro med buss. 
          Affisch Nora i Maria Langs Fotspår 
          Samverkan med PRO och Nord-Sydresor. 775 kr. 

22 maj Friluftsdag vid Almunge hembygdsgille i Torslund under ledning av 
          Marianne C. Inomhus i Smedstorpstugan och utomhus. 
          Kl 13.00 berättar Marianne Carlsson om kursen "Från Topp till Tå". 
          Därefter tipspromenad om just det. 
          Vi visar vad vi gör på gympan med redskap som vi använder och den 
           som vill får prova att testa sin balans. 
           Medtag eget fika! 
           Marianne i samarbete med Ann-Britt. 
 
17 juni Orkidevandring under ledning av Bertil Jansson.  
           Samling vid Bladåkers kyrka kl 1300. Medtag fikakorg.  
 
10 juli Utflykt till Edsbro bruksmiljö och Edsbro kyrka. 
           Samling 1300 vid Edsbro bruk. Samåkning från Almunge kyrka kl 1230.     
           samåkning från Knutby kyrka kl 1245.  
           Suzanne Breitholz guidar och visar bruket och dess museum. Kostar 50 kr 
           per person. Tag med kontanter att betala direkt till henne! 
           Kl 1415 visning av Edsbro kyrka och dess målningar. 
           Därefter medtagen fika i Suzannes trädgård. 17 stolar finns. 
 
Onsdagen den 31 juli utflykt till Grisslehamn med dockteater, mm. 
           Resa med egna bilar eller medåkande. 
           Medtag egen matsäckskorg! 
           Samling onsdagen den 31 juli i Almunge på parkeringen vid klockstapeln  
           kl 11:30, samt vid Knutby kyrka kl 11:45. Ankomst Grisslehamn ca 12:45. 

           Kl 13:00 framför Erik Eriksson en för oss nyskriven dockteater för barn och 
           vuxna på temat ryssinvasionen 1719.  
           Inträde vuxen 100 kr, barn 60 kr. Lokalen tar max 23 personer och 
           minimiantalet är ca 20 st. 
 
           Efter teatern, som tar ca 40 min, fika med egen matsäck i Lillevis trädgård vid            strand i 
närheten. 
           Därefter för de som så önskar besök vid Kröns trädgård och mejeri längs 
           vägen ned till Älmstabron. 
 
           Sista anmälningsdag söndagen den 21 juli till Lillevi. 
           OBS! TEATERN FULLBOKAD! 

7 aug Bussresa till Pytagoras i Norrtälje och med Viking Line. 
           Affisch Phytagoras och Ålandskryss 190807[710] (3) 
           Samverkan med PRO och Nord-Sydresor. 495 kr. 
           Anmälan direkt till Nord-Syd-resor på 018-474 49 44 
 
28 aug Mel's garage, Enköping med egna bilar. Anmälan om deltagande 
            till Åke på 070-1774064 för samåkning och beställning av macka. 

25 sept Skogskyrkogården och sidenväveriet med buss. 
            Affisch Skogskyrkogården å sidenv 190925 
            Samverkan med Nord-Sydresor. Även PRO:are kan delta. 795 kr 
            Anmälan direkt till Nord-Syd-resor på 018-474 49 44   

 



                     

 

15 okt Kvällsaktivitet för tjejer. 
Den 15 oktober samåker vi till Rotebro/Sollentuna för att ha en stylingkväll med möjlighet att köpa kläder. 
Nyinkomna höstkläder. . OBS! Inget köptvång. 
Vi samlas kl 18.00 hos butiken Dress like Marie som har öppet enbart för oss. Vi får hjälp med att välja 
kläder som passar oss. Vi blir också bjudna på cider och snacks. Ungefär 2 timmar tar det hela. 
Vi samlas vid Klockstapeln i Almunge kl. 16.30 för att fördela oss i bilar. Vi delar på resekostnaden. Den 
som inte kan ta sej dit får höra av sej, så försöker vi ordna det. 
Vi kan bara vara max 12 st för att alla ska hinna få hjälp. Så föranmälning är absolut nödvändigt. Om det 
behövs ordnar vi fler tillfällen. 
Marie som designar och köper in väl valda plagg bor med sin familj på Åland och har flera butiker i Finland. 
Butiken i Rotebro är den enda i Sverige. 
De har även en webbutik och där kan du förhandstitta så du ser om det är ett mode som tilltalar. 
Som sagt inget köptvång och deltagandet kostar inget. Endast bensinkostnaden. 
Anmäl deltagande senast 10/10 till Gunilla helst på mail gunillak257@gmail.com eller sms 070-555 6872 
och det hände även att jag svarar om nån ringer. 
-- 
Gunilla Karlsson 
kassör 
SPF Seniorerna Almunge-Knutby 

Nya resor och utflykter planeras fortlöpande och kommer att meddelas på månadsträffarna och på 
hemsidan. 
 
Uppsala Stadsteater: 

Fredagen den 27 sept kl 18.00: "Pennskaftet. Kampen om rösträtt." 200 kr per person. 10 st biljetter finns 
när detta skrivs. 

Fredagen den 4 okt kl 18.00: "Tre vintrar" med bl a Anna Carlsson. 230 kr per person. 
10 st biljetter finns när detta skrivs. 

Anmälan snarast till Lillevi på 072-718 84 88. Absolut senast 24 sept. I mån av tillgång. 

 


