
PROGRAM

Föreningen har regelbundet återkommande sammankomster, som Månadsmöten
och Trivselträffar.
Dessa annonseras i Jönköpingsposten, Östanfläkten och på hemsidan.
Nedan följer en lista på vårens sammankomster:

*********************************************************************
2014-01-04

Nyårsrevyn - en skön början på år 2014

Det finns ett begränsat antal biljetter till
eftermiddagsföreställningen kl. 15.00 den 4
januari
på rad 5 och 6 i Jönköpings Teater.
Subventionerat pris är 250:-

Både datum, bänkplatser och klockslag borgar för en härlig revyupplevelse med
särpräglad jonköpingsanda.

Lilian Mattsson, 036-136652 och Rune Fornander, 036-174503 tar upp anmälningar.
Biljetterna betalas i samband med anmälan och sista dagen är den 12 november.

Referat

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

2014-01-14
Medlemmar och intresserade hälsas välkomna till årets första

Månadsmöte - Upptaktsmöte

med information om vårprogrammet.              Referat hittar du här

Dessutom kommer länsantikvarie Bo E Karlsson att berätta om Ryhovs
Herrgård

Anmälan är obligatorisk och görs till
Birgitta Dele, 036-16 38 01, b.dehle@netatonce.net eller
Lilian Mattsson, 036-13 66 52, lilian-mattsson@hotmail.com

OBS! Plats: Ryhovs Herrgård (handikappanpassat)
Tid: tisdagen den 14 januari kl 14.30

Det finns ganska gott om p-platser vid eller i närheten av herrgården.
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Buss från Esplanaden, Huskvarna, via Vättersnäs/Rosenlund/Ekhagen har nummer
13
Buss från Juneporten i Jönköping har nr 3 och 26
Hållplatsens namn heter Psykiatrigatan (fråga busschauffören)
på www.jlt.se finns busstidtabeller eller ring 0771-444 333 

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

 2014-01-20                      Referat

Välkommen att följa med på

Studiebesök på Sveriges Radio P4   

Kl. 14.00 Barnarpsgatan 35 D
(Gå in på gården vid restaurang En italienare
och en grek).
Lokalerna är handikappanpassade och rullstolsburna är mycket välkomna.

Efter studiebesöket tar vi en kort promenad till Immanuelskyrkan, där vi avslutar
med fika.

Deltagarantalet är begränsat så anmäl snarast till
Ellie Erixon, 036-18 73 20, ellie.erixon@comhem.se

Fullbokat, liksom nästa studiebesök den 3 februari, men det blir ytterligare ett
tillfälle
den 17 februari

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

 2014-01-26

Trivselträff          

Du hälsas välkommen till årets första trivselträff med veteranfilm

Tid: 15.00 söndagen den 26 januari
Plats: Villa Björkhagen, Rosenlunds Camping
Anmälan: Rune Fornander, tel. 174503, e-post: rune@jacken.se

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

2014-01-31                  Referat hittar du här

AfterWork65 på Restaurang Bonarelli  

Nu är det dags igen för After Work på
Bonarelli.

Tid: fredagen den 31 januari kl. 17.00
Plats: Restaurang Bonarelli, Huskvarnavägen,
Jönköping
Anmälan: Lilian Mattsson, tel. 036-13 66 52, e-post: lilian-mattsson@hotmail.com

*********************************************************************
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2014-03-02                            Referat

Välkommen att följa med på

Studiebesök på Sveriges Radio P4   

Kl. 14.00 Barnarpsgatan 35 D
(Gå in på gården vid restaurang En italienare
och en grek).
Lokalerna är handikappanpassade och rullstolsburna är mycket välkomna.

Efter studiebesöket tar vi en kort promenad till Immanuelskyrkan, där vi avslutar
med fika.

Deltagarantalet är begränsat så anmäl snarast till
Ellie Erixon, 036-18 73 20, ellie.erixon@comhem.se

Fullbokat, men det blir ytterligare ett studiebesök den 17 februari.

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

2014-02-11                          Referat

Årsmöte     

med stadgeenliga förhandlingar och val.

Tid: tisdagen den 11 februari kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappvänligt)

Ingen anmälan

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

2014-02-17                        Referat

Välkommen att följa med på

Studiebesök på Sveriges Radio P4   

Kl. 14.00 Barnarpsgatan 35 D
(Gå in på gården vid restaurang En italienare
och en grek).
Lokalerna är handikappanpassade och rullstolsburna är mycket välkomna.

Efter studiebesöket tar vi en kort promenad till Immanuelskyrkan, där vi avslutar
med fika.

Deltagarantalet är begränsat så anmäl snarast till
Ellie Erixon, 036-18 73 20, ellie.erixon@comhem.se

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

2014-02-23

Trivselträff
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Vi kommer att få se Fredriksdalsteaterns uppsättning

Hon jazzade en sommar

med Eva Rydberg

Tid: söndagen den 23 februari kl. 15.00
Plats: Villa Björkhagen, Rosenlunds Camping (handikappvänligt)
Anmälan: Rune Fornander, tel. 036-174503, e-post: rune@jacken.se

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

2014-02-28                                                                    Referat

AfterWork65 - Bowling med buffé  

Lilian Mattsson har bokat ett antal platser och
du är välkommen med din anmälan.

Efter en stunds bowling väntar en buffé. Vi
sitter på åskådarplats och kan alltså följa
senare spelares prestationer.
Beroende på intresset kan aktiviteten bli återkommande.

Tid: fredagen den 28 februari kl. 16.00
Plats: Bowlinghallen vid Gjuterigatan på Idrottshusets södra sida.
Pris: 160:-
Anmälan senast 21/2: Lilian Mattsson, tel. 036-13 66 52, e-post: lilian-
mattsson@hotmail.com

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

2014-03-11

Månadsmöte                 Referat

Atollen - Jönköpings nya citykvarter för
boende och affärer

Föreläsare är Carina Lundeholm, CCJ, som är
ansvarig för information och marknadsföring
av Atollen.

Tid: tisdagen den 11 mars kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappvänligt)

Ingen anmälan

*********************************************************************
2014-03-21                                                                          Referat

Öppen repetition med Jönköpings Sinfonietta       
och lunch på Spira               
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En symfonirepetition föregås av många timmars övningar
och repetitioner. Som besökare kan vi ta del av detta. Kom
och var med när Jönköpings Sinfonietta repeterar. Ett annorlunda och nära sätt att
möta musiker och dirigent.

Efter repetitionerna äter vi gemensam lunch i Spiras restaurang.

Datum:
Tid:
Plats:
Anmäl till 
för lunch
senast 14/3

2014-03-21
11.30-12.45, fri entré, därefter lunch 90:-
Spira (handikappvänligt)
Lilian Mattsson, 036-13 66 52, lilian-mattsson@hotmail.com

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

2014-03-30

Trivselträff

Tid: söndagen den 30 mars kl. 15.00
Plats: Villa Björkhagen, Rosenlunds Camping (handikappvänligt)
Anmälan: Rune Fornander, tel. 036-174503, e-post: rune@jacken.se

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

2014-04-08                                     Referat

Månadsmöte

Det gröna husapoteket

Tisdagen den 8 april kommer Annika
Svedberg till oss. Hon är örtterapeut och lär
oss mer om de vilda örter och läkande växter
som finns i vårt gröna apotek alldeles runt
husknuten. Rölleka, nässla, groblad…. Ja, du
känner säkert redan till några av dem, men
kanske inte riktigt vet vad man kan använda dem till och hur de verkar. Flera sköna
hälsotips och ett och annat hudvårdstips lär dyka upp. Förutom växternas
egenskaper berättar hon också om hur man enkelt tar till vara på sina plockade
örter och hur man bereder en olja eller tinktur samt hur man kokar ett välsmakande
te.

Annika kommer att ha med sig delar av sitt örtapotek till försäljning.
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Även ekologisk hudvård och kanske en och annan hemkokad ringblomssalva
kommer att finnas med.

Missa inte denna spännande föreläsning – du kommer få en helt ny inställning till allt
”ogräs” som finns runt omkring oss!

Varmt välkommen!

Tid: tisdagen den 8 april kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappvänligt)        

Ingen anmälan

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

2014-04-09                                                Referat

Välkommen till
studiebesök påJönköpings flygplats

Vi får veta mer om flygets historia i Jönköping, nuläge och
framtida utvecklingsmöjligheter, betydelse för regionens
turism och näringsliv, nya resmål. Förhoppningsvis får vi
också göra ett besök i flygledartornet.

Onsdagen den 9 april kl. 13.30. Vi samlas i entréhallen.

Pris: 50:- inkl. fika (betalas på plats - gärna jämna pengar)

Deltagarantalet är begränsat.

Bindande anmälan till
Ellie Erixon, 036-18 73 20, ellie.erixon@comhem.se

Handikappanpassat

Buss: linje 27 från Juneporten 13.05 - ankomst 13.27, retur 15.09, 16.09, 16.59

Bil: parkeringsinstruktioner kommer

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

2014-04-21

Under påsken 2014 sätter Teaterstickorna upp den välkända musikalen

                                       GREASE 
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Med en ensemble på 35 personer kommer det att bli rockiga föreställningar med
mycket skratt och talangfulla artister som ger allt!

Vi har reserverat 15 biljetter till den 21 april (Annandag Påsk) kl. 15.00

Pris: 225:-
Sista anmälningsdatum 20 mars
till Lilian Mattsson, 036-13 66 52, lilian-mattsson@hotmail.com

Anmälan är bindande.

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

2014-04-27

Trivselträff

Programmet blir SKIVOR TILL KAFFET med presentation av en folklig välkänd
artist samt lättnynnade sånger som inramning till en trivsam kaffestund. 

Tid: söndagen den 27 april kl. 15.00
Plats: Villa Björkhagen, Rosenlunds Camping (handikappvänligt)
Pris: 60:-
Obligatorisk anmälan: Rune Fornander, tel. 036-174503, e-post: rune@jacken.se

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

Den 28-29 april 2014 kastar SPFs medlemmar loss med Viking Cinderella till
Mariehamn.
SPF har bokat hela fartyget! 

Läs mer här!

*********************************************************************
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2014-05-05

Välkommen till SENIORERNAS HUS

Genuint Ungerskt Gulaschparty                                    referat

Pálinka, ungerska snaps (aperitif)
Gulasch, Ungerns nationalrätt, med knaprigt bröd

3 glas vin serverade på ungerskt vis              
Kaffe och kaka
Underhållning

Pris: 180:-
Plats: Seniorernas Hus Klostergatan (busshpl Torpaplan)
Tid: Måndag 5 maj kl 16
Arr.: SPF Jönköping Öster
Lokalerna är handikappanpassade

Bindande anmälan senast 20 april
till Lilian Mattsson, tel 036-13 66 52, 070 270 17 16,
mail: lilian-mattsson@hotmail.com

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

2014-05-13

Månadsmöte

Från Bellman till Alfvén - En vandring i manskörssångens lustgård

Krister Wallin, musikvetare, med manskör från Gränna

Tid: tisdagen den 13 maj kl. 14.30
Plats: Lindgården (handikappvänligt)

Ingen anmälan                                                    Referat

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

2014-05-22

Lunch för daglediga

Tid: torsdagen den 22 maj kl. 13.30
Plats: Sesam Mat & Café, Sesamhust, Östra Storgatan
Meny: dagens rätt inkl. dricka, bröd, sallad, kaffe & kaka
Pris: 70:-
Anmälan senast den 20 maj: Rune/Maj Fornander, tel. 036-174503, e-post:
rune@jacken.se

*********************************************************************
2014-06-10
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Välkommen med på en försommarresa

till några av Västergötlands mindre kända turistpärlor.

Vi reser med handikappanpassad buss och under dagen besöker vi
Nostalgimuséet Vilske-Kleva
Konstgården Redberga med konst av framför allt Harald Wiberg men också av Zorn,
Liljefors, Carl Larsson, Bauer och Arosenius.
Falbygdens Ost för lite shopping
Skörstorps rundkyrka - den enda bevarade i Skara stift

Lunchen intar vi på anrika Rantens Hotell i Falköping.

Pris: 380:- inkl. lunch. Betalas på bussen - gärna jämna pengar.

Avresa Lindgården:  09.00
Hemkomst Lindgården: ca 17.15

Anmälan senast den 1 juni till:
Birgitta Dele, tel: 036-16 38 01, e-post: b.dehle@netatonce.net

Efter den 1 juni är anmälan bindande.
*********************************************************************
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