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Bästa SPF-are 
 

 
 
Nu har det blivit riktig vinter igen!!! 
Hoppas att ni alla hållit er på benen i halkan, det är inte lätt i Tull-
inge, det vet jag! (Kia) 
 
Vi tänkte börja detta veckobrev med att presentera nya styrelsen: 
 
Ordförande     Kia Hjelte     
1.e vice ordförande    Jens Wolmer  
2.e vice ordförande    Anders Magnusson 
Klubbmästare, ansv festkommitté Ingegerd Johansson 
Kassör      Jarl Johansson 
Vice kassör     Saga Andersson 
Sekreterare, ansv Vuxenskolan Elisabeth Bäckman 
Vice sekreterare    Ulf Wagenborg 
Ansv lokal och reception   Lars Engström 
Reseansvarig     Birgit Wallin  
Aktiviteter, resegruppen   Elsie Astridsdotter 
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15 mars Klockan 14.00 tittar vi på Glada kossor på Hamra Gård 
( fulltecknat) 
 
Den 30 mars klockan 14.30 är det nu bokat för ett besök på Hamra 
Gård och samma glada kossor. Här finns det platser kvar så anmäl 
till Kia, kia.hjelte@me.com eller ring 073 077 45 55 
 
16 mars, klockan 16.00 blir det PUB-träff i Seniorhuset. Program-
met innehåller information från kommunen (ev Kommunstyrelsens 
ordförande Ebba Östlin) Det blir förstås möjlighet att ställa frågor 
och lämna synpunkter. 
 
18 mars klockan 13.00 är det besök i Frihamnen, utställningshallen 
och det handlar om Tutankhamun. Här finns det någon plats kvar. 
Tag kontakt med Birgit Wallin, tel 08 531 733 02 
 
27 mars är det så dags för månadsmöte igen och den här gången 
blir det underhållning med Beatles 4eveR. Så vi får höra massor av 
härlig beatlesmusik. Klockan 13.00 i Tumbascenens foajè. 
 
31 mars klockan 14.00, Tumbascenen blir det film. Denna gång en 
rolig, komisk och också tragikomisk berättelse med mycket värme. 
Se den. Både M Streep och H Grant är mycket bra. 
 
Från Grödinge veckobrev: 
26 mars klockan 18.00 
Med hjärtat kvar i Alby – följ med på en berättelse om fin-och ful-
kultur! 
Med sång från barock till bara rock. Johan Wennerstrand och Janne 
Andersson – två killar som tog den musikaliska vägen ut i världen, 
från Adolf-Fredrik till Operan och de stora arenorna. 
Kontaktperson: Merike Blomberg-Johansson, 073 939 21 50 
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Vi vill påminna om att de nya medlemskorten för 2017 finns i tid-
ningen Senioren. 
På den populära resan Alla Hjärtans Kryss deltog 20-tal medlem-
mar från oss och de hade en bra dag. 
Till Dramaten och pjäsen Presidenten deltog 25 medlemmar som 
väl tyckte att pjäsen inte var vad kulturskribenterna utlovade!? 
 
Vi måste meddela att resan Till Toscana nu är fullbokad. 
 
Det är nu dags att titta lite extra på den endagarsresan den 29 juni 
till Samstorps Gård, Gräddö. Där finns ett fantastiskt vilthägn där 
man får se kron- och dovhjort, mufflon, visenter och vildsvin. 
Se sidan 16 i vårt Programblad och ta kontakt med Birgit Wallin 
Tel, 08 531 733 02  
 
Den 27 mars är det Distriktsårsmöte och våra representanter blir 
Lars Engström och Birgit Wallin. 
 
Nästa styrelsemöte ska vi börja diskutera programmet och pro-
grambladet för hösten 2017. Har du förslag på intressanta studie-
besök eller dagsaktiviteter, hör av dig till Kia, kia.hjelte@me.com 
Eller mobil, 073 077 45 55 
 
Nu väntar vi åter igen på våren, med hälsningar från styrelsen 
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