
                                                                                                       
Hej på Er alla fina SPF vänner! 

Vilka härliga vårdagar vi får njuta av nu. 

Vilket privilegium vi har som får Leva, Uppleva och Verka här i Ulricehamn vid Åsundens strand. 

Vilken förmån vi har som tillhör SPF Seniorerna Bogesund, genom vår förenings verksamheter så ges 

många möjligheter till upplevelser. Det är mycket nu, därför kommer här lite viktiga datum. 

Tisdagen den 10 maj, kl 13.30 kan vi äta lunch tillsammans på Bryggan,  

anmälan gör Du till Berit Andersson mobil n 0702-68 30 73, eller på anmälningsformuläret 

på hemsidan. Förutom god mat får vi träffa Sebastian Andersson, U-port general, 

som berättar om allt som händer på Bryggan i sommar. 

Onsdagen den 11 maj, är det PREMIÄR för Timmeledansen. En populär friskvårdskväll 

med härliga toner från Kenneths. Fram med dansskorna och kom o njut. 

Onsdagen den 18 maj firar vi Våren på Hotell Bogesund, Välkomna kl 18.00! 

En god middag, musikunderhållning av far o son Frendberg och fin gemenskap 

kommer att prägla vår kväll. 

Biljetter kan ni beställa av mig, Ulla Zander, på telefon 0321-35968 eller 070 6733756, 

finns även att köpa på OASEN fredagen den 13 maj kl 10 – 11.  Pris endast 225.– . 

Reseinformation från Lena Tjäder, 0725-19 53 10 

Nu ser vi fram emot en härlig konst- och kulturresa till vackra Värmland  

En tvådagars bussresa med start den 13 juni, pris 1800.-, man får mycket för pengarna. 

Echstedtska Gården, Säffle inträde, lunch o guidning 

Racksta museet, Arvika Inträde, fika o guidning 

Comfort Hotel, Arvika del i dubbelrum, kvällssupé exkl. dryck, frukost, 

  enkelrumstillägg 365.– 

Klässbo Linneväveri guidning, lunch och möjlighet till shopping 

Lars Lerin, Sandgrund inträde, guidning, Lunch serveras på Värmlands Museum 

Picassostatyn i Kristinehamn ingen kostnad 

Kajutan i Sjötorp kvällsmacka inkl kaffe, (Du som vill kan köpa öl eller vin) 

Det enda du behöver tänka på är att ta med förmiddagsfika dag 1. Vill du besöka Värmlands  

Museum så tillkommer entréavgiften.  Din kostnad 1800 kronor eller 2165 kronor betalar du till 

Resekommitténs bankkonto 8380-8 4114803-2 eller Swish nr 123 515 66 74.  

Betala gärna innan den 10 maj så är du säker på din plats i Bussen. 

I god tid före avresan kommer ni att per post få en resplan.  

   

Nu njuter vi av våren och fin gemenskap.                     

Soliga hälsningar/  Ulla Zander, ordf. 


