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Bästa SPF:are        Vecka 21 
 
Hoppas att Ni alla haft en skön helg. 
 
Nu går verkligen ”terminen” in på den sista versen. När Ni får detta 
veckobrev är det redan måndag den 22 maj och det sista månads-
mötet innan sommaren startar som vanligt klockan 13.00 i Tumba-
scenens foajé. Vi får lyssna till Arne Erikssons härliga orkester, 
sjunga med eller bara stampa takten. 
 
Nu planeras olika verksamheter för hösten. Styrelsen hade ett extra 
planeringsmöte i fredags och det är en massa trevliga saker / aktivi-
teter på gång. Ännu är det dock mycket pussel för att få allt att 
klaffa och bli verklighet. 
 
Vi vill påminna om två resor som går av stapeln tidigt i höst. 

 Litauen med huvudstaden Vilnius. Resan är den 12 - 16 au-
gusti. Litauen är väl det minst kända av de baltiska länderna 
och det land som hade det svårast efter frigörelsen från Sov-
jetunionen. Den gamla staden/stadsdelen i Vilnius är värd en 
mässa. 
Tag kontakt med Birgit Wallin, tel 08-531 733 02 och läs mer 
om resan på sidan 16-17 i Programbladet 
 

 Adriatiska kustens pärlor. Resan går den 12 - 19 september. 
Flyg, buss och kanalbåt, mat och vin och säkert bad. 
Dessutom besök i Dubrovnik med den fantastiska ringmuren 
och som finns med på Unescos världsarvslista. Läs mer om 
resan i vårt Program sidan 17 och tag kontakt med Birgit Wal-
lin, tel 08-531 733 02 
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 Dessutom finns det ju chans att åka med till Samtorps gård på 
Gräddö och bekanta sig med spännande djur för att sedan 
fortsätta till Kapellskär och lunch ombord på M/S Rosella. 
Resan sker den 29 juni och vi vet att ni är många som ska 
resa och det är jättekul! 
Om nu någon undrar om det finns plats så ring till Birgit på tel 
08-531 733 02. 
 

Nu får vi hoppas att vi får behålla lite av det fina vädret fram till 
Kristi Himmelsfärds dag den 25 maj och sedan är vi snart inne i 
juni!? 
 
 
Hälsningar från styrelsen gm Kia Hjelte o Ingegerd Johansson 
 
 

 


