
SPF:s resor 2017 
 

17:1 Falkenbergsrevyn 2017-01-27 
 
 Vi har bokat 40 platser till Falkenbergsrevyn fredagen den 27 januari 2017. 

Föreställningen börjar kl. 19.00 och innan dess äter vi en asiatisk kvällsbuffé på 
restaurang SISI som ligger vägg i vägg med teatern. Bussen avgår från Marknadsplatsen 
kl. 15.45 så att vi i lugn och ro hinner inta buffén och hitta till våra platser på rad 4 
 och 5 i teatern.  
 
Kostnaden är 850 kronor per person och skall vara inbetald senast den 15 december, 
som också är sista anmälningsdag. Anmälan sker via anmälningsformulär på hemsidan 
eller per telefon 070 512 87 46 till Sven Jönsson. Betalning görs antingen till bankgiro 
816-5961 eller swisha till 123 515 66 74. 
 

17:2 Glenn Miller Orchestra på Åhaga 2017-02-26 
 
40 platser är bokade till föreställningen som börjar på söndagseftermiddagen kl. 16.00. 
Den skandinaviska versionen av bandet leds av trombonisten Jan Slottenäs och har en 
besättning som består av musiker ur den svenska absoluta jazzeliten. Orkestern spelar 
swingmusik från den egentliga storbandsperioden. 
 
Bussen avgår från marknadsplatsen kl. 15.00. Resan kostar 600 kronor per person och 
betalas in i samband med anmälan senast den 15 januari. Anmälan sker, efter den 2 
januari, via anmälningsformulär på hemsidan eller per telefon 070 512 87 46 till Sven 
Jönsson. Betalning görs antingen till bankgiro 816-5961 eller genom swish till 123 515 
66 74. 

 

17:3 "Stockholm i mitt Hjärta" 28 - 30 april 
 

Vi avreser tidigt fredag morgon och anländer ca 13:30 till Stockholm där vi blir guidade 
av ordförande i Fogelströms sällskapet på Södermalm. Därefter checkar vi in på Hotell 
Amaranten där vi sen också äter en gemensam middag. 
 
På lördagen blir det guidning av Gun i "Gamla stan" och Slussen. Vad som sedan sker 
resten av dagen bestäms av Gun och övriga resenärer. 
 
På söndag morgon fortsätter Gun sin vandring på Södermalm, då från Slussen till 
Hammarbyhamnen innan bussen tar oss tillbaka till Ulricehamn. Det blir ett stopp på 
hemvägen för en lättare lunch. 
 
Priset för detta är 2 500 kronor per person. I priset ingår bussresan, 2 övernattningar i 
dubbelrum med frukost samt den gemensamma middagen. (enkelrumstillägg 800 
kronor). 



Anmälningsavgift 500 kronor Betalning görs antingen till bankgiro 816-5961 eller 
genom swish till 123 515 66 74. Sista anmälningsdag är …… 
 

17:4 17 Maj Hemlig resa till........ "Vart är vi på väg?" 
 
Vi åker från Marknadsplatsen kl. 10.00 och beräknad hemkomst kl. 17.00. Under 
bussresan deltar vi i en tävling enligt TV 1:s populära program "På Spåret". Pris till 
vinnaren. Kostnad 450 kronor per person som vid anmälan betalas in på bankgiro 816-
 5961 eller via swish 123 515 66 74. 
 
 Anmälan senast 1 Maj via anmälningsblankett på hemsidan eller per telefon till Ingela 
Jönsson, 070 300 90 12. 

17:5 25 augusti reser vi till Orust/Tjörn för att titta på Blommor 
och Bin. 
 
Avresa kl. 07.00 från Marknadsplatsen och plockar upp en guide i Stenungssund för 
vidare avfärd via Tjörnbron ut till Orust. På vägen ut fikar vi innan vi besöker 
Pelargonmuseet och innan vi åker vidare till en Bigård. Därefter stannar vi till vid 
Nösunds havshotell där vi äter lunch. Guiden tar därefter över och lotsar oss tillbaka 
över Tjörn där vi stannar till vid bl.a. Klädesholmen. Vi släpper av guiden på fastlandet 
och fortsätter resan hem. Vi beräknas vara tillbaka senast kl. 18.00. 
 
Kostnad 500 kronor per person och den betalas i samband med anmälan. Betalning 
görs antingen till bankgiro 816-5961 eller genom swish till 123 515 66 74. Sista 
anmälningsdag är 11 augusti. 

17:6 Hjärnkoll till Åland med Cinderella den 25 – 26 september 
 

Följ med och heja fram distriktets representant, SPF Seniorerna Svenljunga, på 
Sverigefinalen av Hjärnkoll. Finalen äger rum på Kryssningsfartyget Cinderella 
måndagen den 25 september. Bussen/bussarna utgår från Svenljunga och stannar till 
ca kl. 10:30 i Ulricehamn (Ulricehamnsmotet). Tisdagen den 26 är vi tillbaks från 

Cinderella kl. 15.15 och då finner vi bussen utanför. Hemresan startar direkt 

därefter. Under hemresan stannar vi för paus efter ca tre timmars resa. 
Beräknad återkomst till Ulricehamn vid ca 21.30 och vidare till Borås och Mark. 
 
Resan kostar 595 kronor/person. 
 

I resan ingår: 

 bussresa från Mark – Borås – Ulricehamn t/r, 

 del i 2-bäddsinsideshytt, 

 buffémiddag med vin, öl, läsk, kaffe, 

 sjöfrukost (buffé) 

 hela nöjesutbudet med dans, musikunderhållning, spel och shopping. 



 
Anmälan via anmälningsformulär eller till Sven Jönsson telefon, 070 512 87 46 senast 
den 1 augusti och den skall innehålla namn, adress, telefonnummer, eventuellt e-
postadress samt födelsedata (år-månad-dag). Vi skickar sedan en komplett lista till 
Brunossons resor, som administrerar resan och de skickar därefter ut faktura till var 
och en med uppgifter om när betalning skall ske. 
 

17:7 Singing in the rain på Stadsteatern i Borås 
 

Torsdagen den 26 oktober åker vi till Stadsteatern i Borås för att se föreställningen 
"Singing in the rain"som spelas av Jan Hjalmarsson med ensemble. Föreställningen 
börjar kl. 19.00 och bussen avgår från Marknadsplatsen kl. 18.00. Återresan direkt 
 efter föreställningens slut, ca kl. 21.30 - 22.00. 
 
Anmälan görs via anmälningsformulär eller till Sven Jönsson telefon 070 512 87 46 
senast den 12 oktober. Kostnad 550 kronor/person och betalas i samband med 
anmälan. Betalning görs antingen till bankgiro 816-5961 eller genom swish till 123 515 
66 74. 

 

18:1 Falkenbergsrevyn 2018-01-19 
 

Vi har bokat 40 platser till Falkenbergsrevyn fredagen den 19 januari 2018.  
 
 Föreställningen börjar kl. 15.30 och innan dess äter vi en asiatisk lunchbuffé på 
restaurang SISI som ligger vägg i vägg med teatern.  
 
Bussen avgår från Marknadsplatsen kl. 12.00 så att vi i lugn och ro hinner inta buffén 
och hitta till våra platser på rad 4 och 5 i teatern. Kostnaden är 650 kronor per person 
och skall vara  inbetald senast den 15 december, som också är sista anmälningsdag. 
 
 Anmälan sker via anmälningsformulär på hemsidan eller per telefon 070-512 87 46 till 
Sven Jönsson. Betalning görs antingen till bankgiro 816-5961 eller via swish till  
123 515 66 74. 


