
PROGRAM               

VÄLKOMMEN till våra arrangemang.

Förutom här på hemsidan annonseras de också i Östanfläkten. 

Arrangemangen genomförs i samarbete med              

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

2016-08-09

Indiern som cyklade till Borås                              Referat

På månadsmötet i augusti får vi lyssna på P.K. Mahanandia, som berättar om sitt
fängslande liv och om kärleken som drivkraft.

"Tidigt på morgonen den 28 maj 1977 såg han en vitsippa för första gången i sitt liv.
Den långa cykelresan från New Delhi, över Hindukushs karga rygg, genom Irans
heta öknar och längs Svarta havets klippiga kust var snart över. De blanka
blåskimrande spårvagnarna gled ljudlöst förbi varandra framför Centralstationen i
Göteborg, koltrasten sjöng, häggen blommade och vårhimlen var hög, luften klar
och sval.

Han ringde ett telefonsamtal och nästa dag kom Lotta och hämtade honom, och de
åkte i hennes bil längs riksväg 40 den allra sista biten av den långa resan; förbi
Landvetter, Bollebygd och Borås, till Målsryd.

Han hade äntligen återförenats med sin kärlek och sitt öde.

Profetian i palmbladet hade slagit in.

För Pradyumna Kumar Mahanandia kändes det som om han kommit hem."
(hämtat från P.K. Mahanandias hemsida)

Tid Tisdagen den 9 augusti kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Pris 60:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar

Ingen anmälan
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Månadsmötet genomförs i samarbete med

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

2016-08-25                                                     Referat

Vandring runt Rocksjön och lunch

Med Lennart Lindberg som ciceron går vi en promenad runt Rocksjön. Vi samlas vid
restaurang Hasse på Sjökanten, där vi också avslutar med lunch.

Tid torsdagen den 25 augusti
kl. 12.00

Plats: Samling vid Hasse på Sjökanten

Pris Pris: 120:- inkl. guidning och lunch
Anmälan till Lilian Mattsson,

e-post lilian-mattsson@hotmail.com
Senast den 18 augusti
Anmälan är bindande.

I samarbete med

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

2016-08-31

Räkfrossa

Välkommen till SPF Seniorerna Jönköping Östers
Augustifest med räkfrossa
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Tid onsdagen den 31 kl. 18.00
Plats: Seniorernas Hus, Klostergatan 69

Buss linje 1, 3 m.fl.

Pris Pris: 150:- i priset ingår räkbuffé och 1
dryck - öl, vin, alkoholfritt
kontant betalning, gärna jämna
pengar.
För den som vill ha mer att dricka finns
bar med vin, öl och alkoholfritt

Anmälan Olle Burström, 070-220 54 77, 
olleburstrom@gmail.comeller
Lilian Mattsson, 0702-70 17 16
e-post lilian-mattsson@hotmail.com
Senast den 24 augusti

Anmälan är bindande.

I samarbete med

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

2016-09-13                                                                  Referat

Månadsmöte -
Gunder Höögs målningar

Jimmy Höög har gett ut en fantastisk bok med Gunders konst.
Jimmy kommer och berättar om sin far och visar ett bildspel med
hans målningar.

Välkommen!

Tid Tisdagen den 13 september kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Pris 60:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar
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Månadsmötet genomförs i samarbete med

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

2016-09-15

Äppelsafari

Vi gör en utflykt till Rudenstams Bär & Frukt i Skärstadalen utmed Vätterns Östra
sluttningar. Här har man odlat frukt sedan 1930-talet. Anledningen till det är
klimatet och odlingsmarkernas lägen där de sluttar ner mot Vättern.
Vi åker runt i vagn och blir visade runt i odlingarna. Åkturen tar cirka en timma och
sedan blir det kaffe/te med äppelkaka och vaniljsås.

Tid: torsdagen den 15 september kl. 13.30
Plats: Samling vid Lindgården för samåkning. Ange

vid anmälan om du vill samåka eller har plats i bilen.
Pris: 175:- inkl. fika

samåkning 5:-/mil
Anmälan: till

Ulla Ekvall, 073-096 23 35, ulla.ekvall@telia.com

senast den 8 september. Därefter är anmälan bindande.

I samarbete med

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

2016-09-27

After Work65 - Bowling

Vi träffas för att spela bowling och därefter äta lite gott
tillsammans.
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Tid tisdagen den 27 septembeer
kl. 16.30

Plats: Racketcentrum, Mässvägen 6
Busshållplats:
linje 1 - Rosenlundshallen/Elmia
linje 13 - Racketcentrum/Severins

Pris Pris: självkostnadspris
Spel från 45:-/person beroende på hur
många vi blir
Mat från 129:-

Anmälan till Lilian Mattsson,
e-post lilian-mattsson@hotmail.com
Senast den 20 september

Anmälan är bindande.

I samarbete med

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

2016-10-11

Månadsmöte - Karl-Oskar och Kristina –en musikalisk resa     Referat

Sångarparet Tina & Bo Frid
Pianisten Curt Lindholm

Tina och Bo Frid presenterar i detta program
en musikalisk resa som bygger på Vilhelm
Mobergs utvandrarepos och med musik från
en av Sveriges mest framgångsrika musikaler
Kristina från Duvemåla.

De har valt ut sånger ur musikalen och varvar dessa med att berätta om Kristina,
Karl-Oskar och de andra som Moberg lät utvandra från Småland till Nordamerika för
över 150 år sedan.
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På det här sättet kommer publiken väldigt nära historien och programmet blir
gripande i och med Björn och Bennys fantastiska musik samt Tina och Bo´s
passande och samspelta sångröster.
Programmet utspelas i tidstypiska kläder och naturligtvis är amerikakofferten med
på scenen.

Tina och Bo ackompanjeras av Curt Lindholm, piano.

Sångarparet kommer från Hjo i Västergötland och har musiken som sitt
fritidsintresse. Med åren har det dock blivit allt större efter att Bo medverkat i olika
TV-program. Tina har rötter från Gotland och under gymnasietiden bodde hon också
där. Då var hon en av flickorna i en tidig version av Ainbusk. Bo är uppväxt på
Varaslätten och funnits med på scenen sedan tonåren i olika musikaliska
sammanhang.

Tillsammans med döttrarna Linnéa och Anna har Tina o Bo spelat in tre cd där de
samlat sånger som familjen tagit till sig särskilt men också som de märkt att
publiken tagit till sig alldeles extra vid deras framträdanden.

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

Kontant betalning, gärna jämna pengar

Ingen anmälan

Månadsmötet genomförs i samarbete med

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

2016-10-18

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 Tisdagen den 18 oktober

SPF Seniorerna - SPF Seniorerna Jönköping Öster http://www.spf.se/content.asp?nodeid=213034

6 av 11 2016-11-03 15:51



Plats: Samling vid Lindgården
Avresa 10.00 och hemkomst ca 18.00

Pris 350:-
Kontant betalning, gärna jämna pengar

Anmälan senast den 1 oktober
Bengt-Åke Gustafsson, 076-2558555
mb.gustafsson@gmail.com
eller
Lilian Mattsson, 0702-701716
lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan är bindande efter den 1 oktober

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

2016-10-27

Habo kyrka och gemensam lunch                                           
Referat

Vi gör en utflykt med egna bilar till Habo kyrka - Träkatedralen vid Vättern - med de
fantastiska tak- och väggmålningarna.
Efter en intressant guidning tar vi oss till Holmenstugan för lunch.

Tid torsdagen den 27 oktober
kl. 10.15

Plats: Samling vid Lindgården

Pris Pris: 120:- inkl. guidning och lunch
Anmälan till Lilian Mattsson,

e-post lilian-mattsson@hotmail.com
Senast den 20 oktober

Anmälan är bindande.

I samarbete med

*********************************************************************
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2016-10-28                                                  Referat

VÄLKOMMEN till SPF Seniorerna Jönköping Östers

på tyskt vis med korv, potatissallad, surkål ochöl/vin/alkoholfritt.

Pris 150:-
I priset ingår mat och 1 dryck - öl, vin, alkoholfritt
Kontant betalning, gärna jämna pengar.
För den som så önskar  finns bar med vin, öl och alkoholfritt

Tid fredagen den 28 oktober kl. 18.00 i Seniorernas Hus, Klostergatan 69,
Jönköping
Busslinje 1 och 3, hållplats Torpaplan

Anmälan Senast den 21 oktober till
Olle Burström 070-220 54 77, olleburstrom@gmail.com
ellerLilian Mattsson, 0702-701716, lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan är bindande efter den 21 oktober.

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

2016-11-08

Månadsmöte  - Vad gör Spf Seniorerna?

Vi får besök av Tord Brink och Elisabeth
Lindberg från SPF Seniorerna Jönköpings läns
pensionärspolitiska kommitté. De kommer att
berätta om SPF Seniorernas arbete med
äldrefrågor i kommun och region.

Vi hoppas också hinna med en musikquiz!

Välkommen!

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

Kontant betalning, gärna jämna pengar
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Ingen anmälan

Månadsmötet genomförs i samarbete med

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

2016-11-24

Lunch och Arkivhuset

Vi börjar med gemensam lunch och därefter
går vi till Arkivhuset, där vi får en genomgång
av arkivarie Anna Sundin.

Här finns arkivmaterial från Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Jönköpings stadsarkiv
och Jönköpings läns museums arkiv. Dessutom finns det en mängd tidningar på
microfilm och datorer för släktforskning.

Tid torsdagen den 24 november
kl. 13.00

Plats: meddelas senare

Pris Pris: 120:- inkl. guidning och lunch
Anmälan till Lilian Mattsson,

e-post lilian-mattsson@hotmail.com
Senast den 17 november

Anmälan är bindande.

I samarbete med

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

2016-12-13

Månadsmöte - Lucia

Välkommen till vårt traditionella Luciafirande
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Tid Tisdagen den 13 december kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Pris 60:-

Kontant betalning, gärna jämna pengar

Ingen anmälan

Månadsmötet genomförs i samarbete med

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

2016-12-20

Habo Big Band med Peter Asplund Christmas Show

(Isabella Lundgren, Vivian Buczek och Anna Jalkéus)

Nya och fräscha arrangemang på både amerikanska och svenska julklassiker
framförs av Peter Asplund med fullt storband - Habo Big Band - och gästvokalisterna
Isabella Lundgren, Vivian Buczek, Anna Jalkéus.
Kort och gott Peter Asplund Christmas Show. ”Peter Asplund har en alldeles självklar
förmåga att fånga en publik. Oavsett om han kreerar rollen som cool crooner eller
när han osäkrar trumpeten och avlossar en armada av välformulerade fraser, för att
i nästa ögonblick övergå till ett underbart melodiöst och varmt balladspel.
”Det är uppenbart att han vill roa och underhålla men också leverera jazzmusik som
är både mustig och intrikat.” – Leif Domnérus, OJ.
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Tid Tisdagen den 20 december
kl. 19.00, förband 18.30

Plats: Konsertsalen, Spira
Pris 200:-, ordinarie pris 290:-
Anmälan senast den 25 november

Lilian Mattsson, 0702-701716
lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan är bindande efter den 25 november.
Betalning ska ha inkommit till SPF Jönköping Öster
senast den 28 november

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