
SPF-kalendern - månadsmöten onsdagar kl 14.00 i
Församlingshemmet

2016

21/9 SPF-kören med Barbershop underhåller tillsammans med SPF-
orkestern.

19/10 Information från LIBO samt Fotoklubben som visar bildspel.

16/11 Jubileumsfest.

15/12 Julavslutning

Arne Andersson ordf.
Mobil: 070 5567767
Epost: arneleander@telia.com

SPF Seniorerna Lindesberg firar den 16/11 2016 kl 18.00
40-årsjubileum på Församlingshemmet

Inbjudan

Middag med förrätt och varmrätt, kaffe och jubileumstårta.
Vatten och lättöl ingår.
Pris: 100 :-
Varmrätten är antingen helstekt oxfilé eller ångkokt röding.Val av
varmrätt beställes vid anmälan.
Starköl, 1 glas vin samt konjak alt likör finns att köpa för 60:-/glas.

SPF:s Barbershopgrupp och BesteFars Trio med Inger ger
musikalisk mingelbakgrund.
Per Frizell underhåller senare under kvällen.

Anmälan till Hugo Kreij tel 0581-16026 eller via mail
hugo.kreij@telia.com.
Betalning senast den 1/11 2016 till bankgiro 316-4928. Ange
jubileum samt namn.
Först till kvarn gäller.

Den 21 september drar vi i gång. Underhållningen svarar vårt
musikgäng, SPF-kören med orkester för.

Vid oktobermötet visar Lindesbergs fotoklubben bilder från gamla
Lindesberg.
Roger Sixtensson LIBO informerar om kommunens byggplaner, vad
gäller äldreboende.

Den 16 november firar vi SPF-föreningens 40 åriga tillvaro, det blir
något extra. Vi serveras god mat och får njuta av fin underhållning. se
inbjudan.

Decembermötet präglas av luciatåg och julstämning,

PS. har ni några förslag på program för våren 2017, hör av er till mig
eller någon i styrelsen.

Vi ses!



Ordförande har ordet:

Hej alla SPF.are!

Hoppas att Ni haft en skön och avkopplande sommar. Hösten är i
antågande och vi närmar oss våra trevliga och gemytliga träffar.

SPF Seniorerna Lindesberg är förening nr 180-312 i Sveriges Pensionärsförbund SPF och
bildad 1976.
Föreningen har omkring 600 medlemmar.
Ordförande och ansvarig utgivare är Arne Andersson.
E-post: arneleander@telia.com
Hemsida: www.spf.se/lindesbergclublinde

SPF-Nytt Nr 3 / Sep 2016

Välkommen till SPF´s julbordskryssning tisdag 6/12

Vi reser med Vasselhyttans buss från Lindesberg kl 12.00. Klockan
17.15 går vi ombord på M/S Cinderella och får våra hytter. Sedan
avnjuter vi Michael Björklunds julbord inklusive öl/vin/läsk kl 18.30.
Därefter är kvällen fri att ta del av underhållningen ombord.

Vi är åter i Lindesberg onsdag ca kl 20.00.

Priser:

495 kr/p del i tvåbädds insideshytt, julbord och frukost
560 kr/p del i tvåbädds utsideshytt inkl julbord och frukost
595 kr enkelhytt insides, julbord och frukost
715 kr enkelhytt utsides, julbord och frukost

Vi har 50 platser, först till kvarn……

Anmälan direkt till Polar Resor

Tel 0581-172 72
Kristinavägen 8 711 30 Lindesberg
Box 83 711 22 Lindesberg

Öppettider: Mån- Ons kl 13-17

Resekommittén
Anne-Christine Kreij 0581 -160 26
Margareta Burman 0581- 107 65

Michael Björklund: framgångsrik krögare som bla driver restaurangen Smakbyn på Åland.
Årets kock i såväl Sverige som Finland och är finändsk Matambassadör i Ny nordisk Mat.
Han har även medverkat i flera TV- program och kokböcker.


