
PROGRAM               

VÄLKOMMEN till höstens arrangemang.

Förutom här på hemsidan annonseras de också i Östanfläkten.
Månadsmötena genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

*********************************************************************

2015-08-11

Månadsmöte                                         Referat

Upptaktsmöte med musikunderhållning av Leif Nersäter

Vi gästas av trubaduren Leif Nersäter som underhåller oss med sång och musik.

Tid Tisdagen den 11 augusti kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Pris 60:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar

Månadsmötet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

*********************************************************************

2015-08-27

Lunch och studiebesök på ledningscentralen Lönneberg        Referat

Kom med på ett intressant besök i Civilförsvarets
ledningscentral från kalla krigets dagar. Jönköpings
egna "atombunker", som är belägen i Bondberget.
Anläggningen ligger idag i malpåse, men kan tas i
drift igen vid behov. På denna plats var det
meningen att kommunledning och civilförsvaret
skulle leda kommunen och räddningsarbetet i
krigstid och härifrån kunde man utlösa VMA=viktigt
meddelande till allmänheten eller på vanlig svenska:
flyglarmet. Det kan man fortfarande göra.

Vi börjar med gemensam lunch på restaurang Bonarelli. Därefter
åker vi till Lönneberg, där brandingenjör Gunnar Hansson berättar
för oss om ledningscentralen.

SPF Seniorerna - SPF Seniorerna Jönköping Öster http://www.spf.se/content.asp?nodeid=185656

1 av 9 2016-11-06 19:00



Det är begränsat med p-platser på Lönneberg, så vi försöker
samåka så långt det är möjligt. Ange vid anmälan om du har plats i
bilen eller vill samåka.

Det är också begränsat deltagarantal.

Tid Torsdagen den 27 augusti kl. 12.30
Plats: Samling utanför restaurang Bonarelli
Pris 120:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
Anmälan senast den 20 augusti till

Lilian Mattsson, 0702-701716,
lilian-mattsson@hotmail.com
eller
Ulla Ekvall, 0730-962335,
ulla.ekvall@telia.com

*********************************************************************

2015-09-02

Välkommen till informationsträff om
Enkel yoga och qi gong

kl. 15.00 till Danssalen, Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40.

*********************************************************************
2015-09-08

Månadsmöte                                             Referat

Lennart Lindberg visar bilder och berättar om

Jönköping förr och nu

Tid Tisdagen den 8 september kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Pris 60:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
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*********************************************************************

2015-09-11

Lunchtrav på Axevalla                                           Referat

Vi åker till Axevalla lunchtrav för att bättra på de alltmer urholkade pensionerna. I
resan ingår buss och lunch på Axevalla. Spelet står vi själva för.

Tid Fredagen den 11 september
Plats: Samling vid Lindgården

Avresa 9.00 och hemkomst ca 18.00
Pris 350:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
Anmälan Bengt-Åke Gustafsson, 076-2558555

mb.gustafsson@gmail.com
eller
Lilian Mattsson, 0702-701716
lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan är bindande efter den 1 september.

*********************************************************************

2015-09-18

Lunch och Bio

SPF är inbjudna till lunch och bio arrangerat av Dalviks PRO
fredagen 18 september
Lunchen består av buffé på Restaurang Pallas Athena

Bio - välj mellan :

Så ock på jorden Livet går vidare för människorna i den lilla
norrländska byn Ljusåker efter att deras körledare, den
världsberömde dirigenten Daniel Daréus, lämnat dem.

Hotel Marigold II, Hela det sprudlande gänget är kvar på hotellet

Månadsmötet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
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och får välkommet sällskap av den heta amerikanske hotellgästen
Guy. Nu drömmer ägaren Sonny om att expandera samtidigt som
han planerar sitt stundande bröllop, vilket leder till en del inte helt
genomtänkta beslut.

Tid Fredagen den 18 september
Lunch Pallas Athena - buffélunch

kl. 12.30
Film SF

kl. 14.00
Pris Endast bio 90:-

Lunch och bio 170:-

Anmälan senast den 14 september
till
Rhode Jensen, tel. 036-16 29 72

*********************************************************************

2015-09-24                                                            Referat

Studiebesök på Jönköpings-Posten och lunch på Pescadores

Vi börjar med lunch på restaurang Pescadores, som specialiserat sig på fisk och
är känd för sin Fish'n Chips. Samling utanför restaurangen på tändsticksområdet
kl. 13.00.

Efter lunchen går vi några steg till 150-års jubilerande Jönköpings-
Posten, där vi blir visade runt och får se hur en modern dagstidning
arbetar idag.

Tid Torsdagen den 24 september
kl. 13.00

Plats: Samling utanför restaurang Pescadores
Pris 120:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
Anmälan senast den 17 september till

Lilian Mattsson, 0702-701716,
lilian-mattsson@hotmail.com
eller
Mari-Ann Josefsson, 0705-180313
marjos@telia.com

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Deltagarantalet är begränsat.

*********************************************************************

2015-10-13
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Månadsmöte                                                       Referat

VISOR OCH BERÄTTELSER    

Peder Losten är vissångare och berättare och hans
berättelser handlar både om barndomen och om
händelser från ett yrkesliv som journalist på tidning, radio
och TV.

Plats:  Lindgården (handikappanpassat)
Tid:    14.30 tisdagen den 13 oktober
Pris:    60:- inkl. kaffe
Ingen anmälan

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

*********************************************************************

2015-10-17

Veterantåg till Hjalmars drömrevy                                    Referat

Vi stiger på veterantåget från Nässjö Järnvägsmuseum och reser till Örebro för att
se Hjalmars drömrevy - en jubelrevy med stjärnsmällar från 40 år.

Tid: Lördagen den 17 oktober
Plats: från Jönköping C
Pris: 1.495:- i 1 klass (ett fåtal platser kvar)

1.295:- i 2 klass (platser finns)

I resan ingår frukost och supé i restaurangvagnen, teaterbiljett och buss
mellan Örebro C och Nya Parkteatern.

Anmälan: till Bengt-Åke Gustafsson, 076-255 85 55, mb.gustafsson@gmail.com
eller
Lilian Mattsson, 0702-701716,
lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan till 1 klass snarast och
2 klass senast den 19 juni.
Anmälan bindande.
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*********************************************************************

2015-10-22 

Kvällssupé på Idas skolas restaurang

Referat

Tid Torsdagen den 22 oktober kl. 18.00
Plats: samling utanför Idas skolas restaurang
Pris 225:-

i priset ingår tre-rätters supé exkl. dryck
betalas direkt till restaurangen

Anmälan senast 15 oktober till
Lilian Mattsson, 0702-1701716
lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan är bindande och
deltagarantalet är begränsat

*********************************************************************

2015-10-24

 Referat

Efter 2013 års succé med utsålda hus är Huskvarnarevyn nu tillbaka.
SPF Seniorerna Jönköping Öster har bokat ett antal biljetter, men deltagarantalet är
begränsat, så först till kvarn ...

Tid Lördagen den 24 oktober kl. 18.00
Plats: Huskvarna Teater
Pris 250:-

Betalning senast 15 september
till plusgiro: 358576-7
Kom ihåg att ange avsändare

Anmälan Lilian Mattsson, 0702-701716,
lilian-mattsson@hotmail.com
senast den 8 september

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag
och
deltagarantalet är begränsat

*********************************************************************

2015-10-29

Konstvandring på Ryhov och gemensam lunch             Referat
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Kultursamordnare Märit Lundsten visar oss en del av sjukhusets många konstverk.
Före rundvandringen äter vi gemensam lunch på Restaurang Matilda.

Tid Torsdagen den 29 oktober kl. 13.00
Plats: Länssjukhuset Ryhov. Vi samlas i entréhallen
Pris 120:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
Anmälan Ulla Ekvall, 0730-962335,

ulla.ekvall@telia.com
Senast den 22 oktober.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag.

Deltagarantalet är begränsat

*********************************************************************

2015-11-10

Månadsmöte                                               Referat

Ve och fasa!

Per-Erik Åbom, pensionerad infektions- och smittskyddsläkare, berättar för oss om
farsoter och epidemier i mänsklighetens historia ända fram till våra dagar och hur vi
försökt och försöker skydda oss mot dessa hemsökelser.

medeltida pestdoktor       

Tid Tisdagen den 10 november kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Pris 60:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
Ingen anmälan

Månadsmötet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

*********************************************************************

2015-11-20

Nu är det dags igen för

After Work på Bonarelli 

Tid fredagen den 20 november
kl. 17.00
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Plats: Restaurang Bonarelli, Huskvarnavägen
Pris Pris: 100:- inkl. ett glas alkoholhaltig

dryck
       95:- inkl. ett glas lättdryck
betalas direkt till restaurangen

Anmälan till Lilian Mattsson,
e-post lilian-mattsson@hotmail.com
Senast den 13 november.
Anmälan är bindande.

*********************************************************************

2015-11-26

Studiebesök på Stadsbiblioteket och lunch på Grand Hotel             
Referat

Efter lunchen på Grand Hotel tar vi en kort promenad till Stadsbiblioteket, där
bibliotekarie Ingrid Ahlbom informerar oss om bibliotekets verksamhet och tjänster.

Tid Torsdagen den 26 november
kl. 13.00

Plats: Samling utanför Grand Hotel
Pris 120:-

Kontant betalning, gärna jämna
pengar

Anmälan senast den 19 november till
Ulla Ekvall, 0730-962335,
ulla.ekvall@telia.com

Anmälan är bindande efter sista
anmälningsdag.
Deltagarantalet är begränsat.

*********************************************************************

2015-12-08

Månadsmöte                                                    Referat

med traditionellt LUCIAFIRANDE

Tid Tisdagen den 8 december
kl. 14.30

Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Pris 60:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
Ingen anmälan

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

*********************************************************************
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2015-12-17

Jullunch på Fjällstugan     
Referat

I år satsar vi på jullunch i stället för det vanliga
julbordet.

Vi tar oss till Fjällstugan för en delikat försmak av julen
och en stunds trevlig samvaro.

Tid torsdagen den 17 december 2015
kl 13.00

Plats: Fjällstugan
Pris 165:- exkl. dryck

i priset ingår 2 jultallrikar, en kall och en varm
Anmälan till Lilian Mattsson,

e-post lilian-mattsson@hotmail.com
Senast den 10 december, därefter är anmälan bindande

*********************************************************************
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