
PROGRAM

VÄLKOMMEN till vårens och sommarens arrangemang.

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

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

2015-01-13

Månadsmöte                                                            Referat

Seniorers hälsa och välbefinnande

Vi gästas av några yrkesmässigt kunniga talare som kommer att berätta för oss hur
vi på olika sätt och med olika hjälpmedel behåller vår hälsa, rörlighet och minskar
skaderisker.

Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Tid:   14.30 tisdagen den 13 januari

Ingen anmälan

Månadsmötet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

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

Nyårsrevyn 

Vi har reserverat 50 biljetter till eftermiddagsföreställningen kl.
15.00
den 17 januari 2015 på Jönköpings Teater, parkett rad 4-5-6 (mitt i
salongen).

Subventionerat pris är 275:- (ordinarie 320:-)

Anmälan görs via inbealning till SPF Östers plusgiro: 358576-7.
Ange TYDLIGT Nyårsrevyn, namn och tel.nummer.
Inbetalningen ska finnas på vårt plusgiro-konto senast den 24 oktober.

Förtryckta inbetalningskort finns på månadsmötet på Lindgården.

När vår kassör registrerat uppgifterna, är anmälan korrekt.

Vid frågor kontakta Rune Fornander, 036-174503.

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

2015-01-29                                                                                Referat

Månadslunch och Radio/Teknikmuseet

Den där kommer jag ihåg! En nostalgistund på Radio- och Teknikmuseet

Vi börjar med lunch på Mäster Gudmunds Källare kl. 13.00.
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Sedan drar vi oss ner till Radiomuseet på  
Tändsticksområdet.

Sedan 1988 finns på Tändsticksområdet i Jönköping
Sveriges mest omfattande Radio- och Teknikmuseum.
Museets samling består av ca 3200 apparater varav ca 1000 finns utställda. Mer är
90 års radio- och teknikhistoria möter Dig i detta unika museum.

Bo E Karlsson visar samlingarna, som till en början bestod av Erik Karlssons egen
samling. Museet kommer att flyttas inom den närmaste tiden. För tillfället ovisst
vart.

Tid Torsdagen den 29 januari 2015 kl. 13.00
Plats: Mäster Gudmunds Källare
Pris 150:- för lunch och guidning
Anmälan till Rune Fornander, tel. 036-174503,

e-post rune@jacken.se
Senast den 22 januari. Anmälan är bindande.

Deltagarantalet är begränsat

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

2015-02-10

Välkommen till årsmöte                                              Referat

Efter sedvanliga årsmöteshandlingar underhåller Dan Ekström och Par Bricole "Vem
var egentligen Carl Michael Bellman?"

Plats:  Lindgården (handikappanpassat)
Tid:    14.30 tisdagen den 10 februari
Pris:    60:- inkl. kaffe
Ingen anmälan

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

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

2015-02-20                                                           Referat

AfterWork65 på La Locanda  

Välkommen till After Work fredagen den 20 februari
kl. 16.00-18.15
på Restaurang La Locanda
(f.d. Amadeus på Östra Storgatan)

Pris: 159:- för stor buffé och ett glas öl/vin eller cider.

Anmälan senast den 13 februari till: Lilian Mattsson, tel. 0702-701716, e-post: lilian-
mattsson@hotmail.com
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Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum.

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

2015-03-10

Välkommen till                                                                               Referat

Modevisning - Seniorshopen presenterar vårens och sommarens dam-
och herrmode

Plats:  Lindgården (handikappanpassat)
Tid:    14.30 tisdagen den 10 mars
Pris:    60:- inkl. kaffe
Ingen anmälan

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

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

2015-03-27  Referat
AfterWork 65                                         

Välkommen till Bowling med buffé

Tid: fredagen den 27 mars
kl. 16.15

Plats: Bowlinghallen vid Gjuterigatan på
Idrottshusets södra sida

Pris: 160:- (bowling, buffé och 1 glas vin/öl/alkoholfritt)
OBS! endast kontant betalning

Anmälan före 13 mars:
Lilian Mattsson, 0702-701716/lilian-mattsson@hotmail.com

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

2015-04-14

Välkommen till                                                        Referat

Månadsmöte med 

I år är det 100 år sedan Frank Sinatra föddes i New Jersey.
Han anses  vara en av de främsta amerikanska sångarna
genom tiderna.

Vi gästas av Erling Lundberg som underhåller oss med Frank
Sinatra-låtar.
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Plats:  Lindgården (handikappanpassat)
Tid:    14.30 tisdagen den 14 april
Pris:    60:- inkl. kaffe
Ingen anmälan

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

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

2015-04-15

Vårresa till Oskarshamn

med Döderhultarmuseet och Svensk
Kärnbränslehantering

Klockan 7 tar vi plats i bussen och påbörjar resan mot
ostkusten för att besöka Döderhultarmuseet, där Axel
Peterssons träskulpturer kan beskådas.
"Döderhultaren" är berömd långt utanför Sveriges
gränser.

Efter lunch åker vi vidare mot Svensk
Kärnbränslehanterings underjordiska Äspölaboratorium.
Vi besöker utställningen och följer med på en intressant
visning i tunneln.

Vi kommer tillbaka till Jönköping framåt kl. 20.

I resan ingår entré och guidning på Döderhultarmuseet
och Äspölaboratoriet liksom lunch inkl. dryck och kaffe
samt eftermiddagsfika.

OBS! Äspölaboratoriet är inte handikappanpassat!

Anmäl till:
Bengt-Åke Gustafsson, tel. 036-378192, e-post:
mb.gustafsson@gmail.com
vid anmälan ska personnummer anges - detta för att få
komma in i Äspölaboratoriet.

Efter den 15 mars är anmälan bindande.

Pris: 650:- sätts in på vårt plusgirokonto 358576-7 när
du anmäler dig. Glöm inte ange namn.
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*********************************************************************

2015-04-24                                                                                    Referat

Tändsticksmuseet och lunch

Vi börjar med en guidad visning av Tändsticksmuseet. Det är världens enda
tändsticksmuseum och är inrymt i den vackra träbyggnad från 1848 som var den
första tändsticksfabriken i staden.

I museet berättas levande tändstickshistoria. Du möter både människor och
maskiner som byggde upp tändsticksindustrin och utvecklade den till ett
världsföretag. Här finner du en tändsticksarbetarebostad, en spännande film och
tusentals askar och etiketter. I museibutiken kan du botanisera bland askar,
etiketter och mycket mer.

Efter museibesöket går vi vidare till Restaurang Tegel på Tändsticksområdet för
lunch, där vi väljer mellan kött/fisk med tillbehörsbuffé.

Tid Fredagen den 24 april 2015 kl. 11.50
Plats: Tändsticksmuseet
Pris 160:- för lunch och guidning
Anmälan till Lilian Mattsson, tel. 0702-70 17 16

lilian-mattsson@hotmail.com

Senast den 17 april. Anmälan är bindande.

Deltagarantalet är begränsat

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

2015-05-12

Välkommen till

Månadsmöte                                                                        
Referat

SÄKERHET OCH AKTUELLA HÄNDELSER  

Radiopolisen Ingemar Eriksson berättar om säkerhet och brott.

Plats:  Lindgården (handikappanpassat)
Tid:    14.30 tisdagen den 12 maj
Pris:    60:- inkl. kaffe
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Ingen anmälan

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

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

2015-05-20                                                                                         Referat

Studiebesök på Husqvarna AB och lunch på Stockmakaren

Utvecklar, tillverkar och säljer skogs-, park- och

trädgårdsprodukter som motorsågar, trimmers, röjsågar,

häcksaxar och jordfräsar samt robot-, gå-bakom- och

åkgräsklippare samt tillbehör. Produkterna säljs till professionella

användare och konsumenter under olika varumärken.

Dessutom utvecklar, tillverkar och säljer man huvudsakligen lättare

byggnadsprodukter och diamantverktyg för kapning, borrning, slipning, polering och

rivning av betong, stål, natursten och andra hårda material.

Kunderna finns framför allt i Europa och Nordamerika.

Efter besöket går vi vidare till Restaurang Stockmakaren för

lunch.

Samling 9.50 vid Stora porten (bakom ICA)

Pris: 120:- inkluderar studiebesök och lunch.

Anmälan senast 13 maj till

Lilian Mattsson, 0702-701716,

e-post: lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum.

Ej handikappanpassat.

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

2015-05-26

Resa till Budapest

Sex avkopplande dagar i Ungerns vackra huvudstad Budapest. Resan inkluderar
stadsrundturer, båtfärd på Donau och utflykt till hästuppvisning på pustan mm och
naturligtvis hotell med frukostbuffé.

Pris 3.895:-
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Anmäl till Bengt-Åke Gustafsson, tel. 0726-255 85 55

Resan är fullbokad

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

2015-05-29                                                                            Referat

AfterWork65 på Casa Grande 

Välkommen till After Work fredagen den 29 maj kl.
16.00
på Restaurang Casa Grande
(i hörnet Kanalgatan/Vedtorget)

Pris: 90:- inkl. ett glas öl/vin eller cider.

Anmälan senast den 22 maj till: Lilian Mattsson, tel. 0702-701716, e-post: lilian-
mattsson@hotmail.com

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

2015-06-09

Välkommen till

Månadsmöte - Bosse i Pinnahemmet                               Referat

Bo Carlsson, Bosse i Pinnahemmet, kommer och underhåller oss med egna dikter
och roliga västgötahistorier.

Plats: Lindgården (handikappanpassat)
Tid:   14.30 tisdagen den 9 juni

Ingen anmälan

Månadsmötet genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

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

2015-06-28

Albert Engströmsspelen i Hult

Vi åker till Albert Engströmsgården i Hult utanför Eksjö, som är en traditionell
hembygdsgård. Här finns också en friluftsscen och det är dags för 58:e året av
Albert Engströmsspelen!

Husförhöret är ett klipslugt småländskt lustspel i äkta Albert Engströms anda med
många anekdoter från hans produktion
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Tid: Söndagen den 28 juni kl. 15.00
Plats: från Lindgården
Pris: 350:- för bussresa, guidning på

Engströmsgården, biljett till Husförhöret, fika
Betalas till plusgiro nr 358576-7 i samband med
anmälan

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

Senast den 15 juni.
Därefter är anmälan bindande.

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

2015-06-30

Se Jönköping från sjösidan!                                      Referat

Tisdagen den 30 juni träffas vi för gemensam lunch och därefter går vi ombord på
Flotten för en guidad tur på Munksjön. Vi får uppleva Jönköping från sjösidan med
vackra vyer och underhållande berättelser om stadens dåtid, nutid och framtid. Och
vi hoppas att vädrets makter är oss nådiga!

Tid: Tisdagen den 30 juni kl. 13.00
Plats: Vi träffas utanför

Restaurang Ester Kök & Bar
Pris: 120:- för lunch och guidning

Kontant betalning, gärna jämna
pengar

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

Senast den 23 juni. Anmälan är
bindande.

Deltagarantalet är begränsat

 *********************************************************************
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2015-08-06

Följ med på en trolsk båttur!                                                        
Referat

Båtturen som går i sjöarna Bunn och Ören passerar John Bauers Björkudden, graven
på Sarö, och ni får höra om sjösänkningen, kanalbygget, Gripenbergsbanan och om
John Bauers tragiska öde på Vättern.

Tid: torsdagen den 6 augusti
Plats: Bunn

Du som vill samåka eller har plats i bilen, ange det vid anmälan
Vägbe-
skrivning

Kör E4an norrut, tag av vid Gränna mot Tranås. Kör mot Tranås
och efter 1 km ligger en badplats med brygga på höger sida.
Här startar de Trolska båtturerna.

Pris: 260:- för trolsk båttur och fika

Anmälan: till
Lilian Mattsson, 0702-701716,
lilian-mattsson@hotmail.comeller
Mari-Ann Josefsson, 036-123288, marjos@telia.com

Senast den 30 juli.
Därefter är anmälan bindande.

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