
VRETA KLOSTER 

Välkommen till SPF Seniorerna Vreta kloster 

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till våra sammankomster. 

Medlemmar från andra SPF-föreningar är också varm välkomna. 

Möteslokal och anmälan 

Månadsmötena hålls i Cloettas restaurang Tre Bröder Ljungsbro om inte annat anges. 

Insläpp från klockan 14.45. 

Avgiften är 100 kr och inkluderar numera två lotter, om inte annat anges. 

Anmälan till  anmalan@spfvretakloster.se . 013-66490. 

Anmälan senast måndag klockan 12.00 i samma vecka som mötet sker. 

Anmälan till resor sker till Kerstin Larsson, resor1@spfvretakloster.se, 070-205 70 82, Bertil 

Andersson, resor2@spfvretakloster.se, 070-659 85 16 

Höstens program 2021 

19 juli 

måndag 

Resa – Kärlekens Trädgård, Gryt. Avresa från Fjärrbussterminalen 07.30. 

Övriga tider och påstigningsplatser meddelas vid anmälan. 

Ta med eget förmiddagsfika. I priser 580 kr ingår bussresa, visning av 

Kärlekens Trädgård, lunch och bussfika på hemfärden. 

Anmälan till Kerstin Larsson per telefon 070-205 70 82. 

Betalning till bankgiro 5791-0879 senast den 12 juli. 

12 aug 

torsdag 

Resa -- Hjälmare Kanal med slussar och Säfstaholms Slott                                         

Pris: 995:- Bussresa Förmiddags busskaffe/smörgås Båttur inkl lunch 

Visning på Säfstaholms Slott Eftermiddags kaffe/smörgås            

Anmälan till Kerstin Larsson resor1@spfvretakloster.se eller 070-20 57 

082 senast 12/7                                                                                        

Betalas senast den 21/7 till Kerstin Larsson BG 5791-0879 därefter är 

anmälan bindande. Mer info under ”Aktiviteter” Kommande resor 
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Årsmöte 

25 aug 

onsdag 

Du kallas härmed till ett senarelagt årsmöte onsdagen 25 augusti, 

med början kl. 15.00. Platsen är Ljungsbro Folkets Park.             

Anmälan till Ulla-Britt Ström, anmalan@spfvretakloster.se eller         

013-664 90 

Du kan hämta årsmöteshandlingarna under ”Om föreningen” här på

hemsidan. 

8 sept 

onsdag 

15 sept 

onsdag 

Månadsmöte – Höstupptakt med sång av Åsa Sjöberg 

Resa – Gårdarna runt sjön. Bussresa med Kanalbuss med start kl. 07.00 

från Fjärrbussterminalen som tar oss till Ulricehamn. Där intar vi 

förmiddagskaffe med smörgås. Lokalguide ansluter och vi börjar med 

en stadsrundtur. Resan går vidare runt sjön Åsunden, där vi passerar 

författaren Birgit Sparres uppväxtort. Vi äter lunch på Torpa Stenhus 

och avslutar resan på Skottegården med eftermiddagskaffe, 

Pris 945 kr. Anmälan till Kerstin Larsson 070-205 70 82 eller 

resor1@spfvretakloster.se senast 1 augusti. Hållplatser och tider 

meddelas vid bokning. Kanalbuss kommer skicka ut inbetalningskort ! 

Betalningen ska vara inbetalad senast den 13/8 

19 -22 september 

sönd - onsd 

Resa – Resa till Hamburg med Kanalbuss. Vi bor på hotell Premier Inn 

City Zentrum med bästa läge i stan. I resan ingår tre middagar, 

Stadsrundtur, båttur i hamnen, besök på Miniature Wonderland mm. 

Pris med dubbelrum och frukost 5 290 kr. Enkelrumstillägg 1 130 kr Se 

närmare information om busstider, vbeställningsskydd mm här på 

hemsidan. 

Anmälan till Bertil Andersson senast den 18 augusti 

resor2@spfvretakloster.se 070-659 85 16 

13 okt 

onsdag 

Månadsmöte – Hur skyddar vi oss mot bedrägerier. Mattias Ydreborg 

informerar. 

10 nov 

onsdag 

Månadsmöte – ”Den sjungande polisen Pecke” från Enköping

underhåller. 

8 dec 

onsdag 

Julfest – Styrelsen planerar för en julfest med underhållning och sång av 

Daniel Yngve. Inbjudan med närmare information kommer att sändas 

per post till alla medlemmar. 

19 jan 2022 

onsdag 

Månadsmöte – Vi sjunger ut julen och löser musikquiz. 
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