
Medlemsbrev 2, 2011 

Hoppas att Ni haft en skön sommar och att Ni nu är sugna på nya SPF-aktiviteter. 

Bifogat finner ni höstens aktivitetsprogram. Denna gång gör vi gemensamma aktiviteter med 
PRO Sollentuna (som vi rest med förut) och SPF Johanneshov. Detta för att möjliggöra resor 
som kräver visst deltagarantal. Nytt för i år är också den lilla kryssrutan framför varje 
aktivitet. Bocka för där när Ni anmält er! 

Alla aktiviteter där det inte står vad de kostar tar vi 40 kr för, som betalas i dörren. Men 
en del saker är ju helt gratis t.ex. stadsvandringen. 

Betr. övriga aktiviteter som inte står i aktivitetsprogrammet så gäller följande: 

 Boulen Pågår så länge vädret är lämpligt på tisdagar kl 10.00 på grusplanen vid 
Hembygdsgården. Vid regn under järnvägsbron Svartviken. Håll kontakt med Pasi 
Tikkanen 581 71593. 
  

 Dansen var annan tisdag har nästa träff i Hembygdsgården den 13 september kl 18.00. 
Då blir det dans till Brummes favorit-trio. Medtag kopp o dopp. 50 kr kostar det. 
  

 Stavgången måndagar kl 10 från dagcentralen i Kungsängen har börjat. Tala med Lasse 
Sundblad 581 72410. 
  

 Läsecirkel startar måndag den 29 augusti. Kontakta Gudrun Persson 581 72809. 
  

 Datakurser brukar vi hålla i Word, E-post och Webb samt Bildhantering. Tala med Jan-
Erik 581 72418 om du är intresserad. Se närmare på baksidan av detta brev. 
  

 Qi-gong i dagcetralens motionsrum på torsdagar kl 9.00. Tala med Gunnel Permén 582 
46500. 
  

 Släktforskningsintroduktion har Staffan Jogmar hållit. Han ställer säkert upp igen om 
intresse finns. Tala med Staffan 581 72528. 

Infoträffar på distriktet: Läs veteranen. 

Vi önskar alla en aktiv höst där vi får träffas många gånger. Anmäl Er!!! 

Gerd och den övriga styrelsen 

Saxat ur året runt 
Två alerta äldre herrar kollar in en tjej som kommer gående: 

- Oj, spana in den där bruden , säger den ene. Undrar hur gammal hon kan vara? Femton 
kanske? 

- Ja, det är möjligt, men hon är snygg som sjutton! 
 

Det är konstigt det här med väder. Ibland duggregnar det och ibland regnar det inte ett 
dugg. 

 


