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AKTIVITETER

• Bowlingen börjar i Sporthallen den 
5 september. Pågår sedan varje vecka 
fram till och med den 15 maj 2018.  
Ansvariga är:  
Rolf Holmberg 013-21 32 72 och  
Per Almerén 070-889 18 04. 
Efter säsongsavslutet i maj 2018,  
räknar vi med att åter börja spela 
bangolf i Valla.

• Utbildning i samarbete med Vuxen-
skolan. Information och anmälan till 
Gunilla eller Berith telefon se Styrel-
sen för Gripen.

• Pubaftnar:  
Vi planerar 
att ha några 
pubaftnar under 
hösten. Datum, 
plats och tid 
kommer att med-
delas på våra träffar och via e-post.

Gripen
Välkommen till Gripen!
Möteslokal och tid: Vagnhallen, Fontänen kl 14.00, pris 60 kronor om inget annat 
anges. Obligatorisk anmälan till alla möten görs till Gunnel Karmrud, i första hand via 
mail, gunnel.karmrud@hotmail.se. Saknas möjlighet till att skicka mail, så går det att 
ringa 013-12 13 04.

Anmälan till månadsträffarna senast torsdagen veckan innan!

Alla SPF:are är varmt välkomna till våra resor, träffar och aktiviteter. 
 
Logga gärna in på Gripens hemsida, www.spfseniorerna.se/gripen ,  
för mer information.
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Gripen

Program 2017
18 sept 

måndag
Sigvard Hallendorf berättar om – ”Linköping förr och nu”.  
Innan det så underhåller Gripenkören med några trevliga melodier.

16 okt 
måndag

Kjell Barkman, trubadur – underhåller med sång och musik, med 60-talet i 
fokus.

20 nov 
måndag

Christer Kustvik, chefredaktör på Corren – berättar om media i allmänhet 
och om Corren i synnerhet samt övrig ”östgötamedia”. Innan det så under-
håller Gripenkören med några trevliga melodier.

4 dec 
måndag

Firar vi Lucia! – Det är Linköpings Lucia som kommer och underhåller oss. 
Jultallrik med dryck, kaffe och kaka serveras.  
Kostnad för Gripenmedlemmar är 100 kronor. Övriga 150 kronor.

Resor

31 aug 
torsdag

kl. 08.00 
Ekoxen

kl. 08.15 
Cupolen

Åker vi på Älgsafari i Virum Älgpark – Avresa sker klockan 08.00 från 
Ekoxen och 08.15 från Cupolen. Väl där så kommer vi älgarna nära och får 
även se hjortar under den rundtur vi gör i vagnar som har tak och man är väl 
skyddad. Efter älgsafarin så beger vi oss till Åbro Bryggeri för lunch och en 
guidad tur i bryggeriet.  Efter det så besöker vi Visans Skepp i Storebro där 
vi får underhållning och möjlighet till allsång.  
Anmälan görs till Gunilla Turesson-Engberg eller Leif Andersson före 
den 29 juni 2017. Tfn-nummer och mailadress finns i programmet under 
”Styrelsen Gripen”. Vikingbuss skickar därefter ut resebevis och inbetal-
ningskort. Priset är 680 kronor och då ingår bussresa, förmiddagskaffe med 
smörgås, älgsafari, lunch, guide på Åbro Bryggeri samt entré och dragspela-
re vid Visans Skepp. Det blir även bussfika på hemvägen. Mer information 
kommer att finnas på hemsidan.

14 nov 
tisdag

kl. 08.15 
Ekoxen

kl. 08.30 
Cupolen

Åker vi till Jönköping för en upplevelsedag – Vi ska besöka en fascine-
rande kvinna… Lena Maria Klingvall. Hon föddes utan armar och med 
vänster ben bara hälften så långt som det högra. Hon lärde sig simma vid  
3 års ålder och deltog i sitt första SM vid 18 års ålder. Höjdpunkten var nog 
när hon deltog i OS i Seoul 1988. Hon har studerat vid Stockholms Kung-
liga Musikhögskola och har turnerat runt om i världen med sin musik. Hon 
är även konstnär och målar för Mun- och Fotmålarna sedan 1990! Vi träffar 
henne i hennes butik i Jönköping, där hon sjunger och berättar om sitt liv. 

Forts.
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Gripen

Styrelse för Gripen
Ordförande Per Almerén 013-14 20 04 • 070-889 18 04 

 pellami@telia.com
Vice ordf. Cristina Andersson 073-802 24 66 

 leicriand@gmail.com
Sekreterare Kjell Jagborn 013-17 50 47 • 0702-33 08 00 

 kj.jagborn@gmail.com
Kassör Berith Rundberg 0709-31 55 98 

 rundbergb@gmail.com
Ledamot Gunilla Turesson-Engberg 013-21 41 09 • 0703-28 11 08 

 gunilla.turessonengberg@hotmail.com.

Lennart Skjutare 013-15 84 58 • 0730-97 76 80 
 lennart.skjutare@gmail.com

Leif Andersson 0708-72 59 74 
 leicriand@gmail.com

Plusgiro: SPF Gripen 246091-3

Det blir även kaffe med hembakat bröd. Lunch äter vi på Fjällstugan med 
utsikt över Vättern. Som avslutning på resan får vi en guidad tur på Tänd- 
sticksmuseét. På hemvägen kan vi stanna vid Brahehus för en kaffetår om vi 
så önskar. 
I resans pris ingår: Bussresa, besök hos Lena Maria inkl. kaffe med dopp, 
lunch och Tändsticksmuseét. 
Avresa 08.15 Ekoxen, 08.30 Cupolen. Beräknad hemkomst 18.00. 
Resans pris är 525 kronor (Max 40 personer).  
Anmälan, senast den 10 oktober, som vanligt till Gunilla 013-21 41 09 
eller Leif 013-15 10 02. Vikingbuss skickar därefter ut resebevis och inbetal-
ningskort.




