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Medlemsbrev 2 2012 
Sommar och höst 
Nu är sommaren i antågande och vi gläds åt de ljusa kvällarna. Under vintern och våren har vi 

haft många olika aktiviteter: 

T.ex. Kabare med Fillie Lyckow och Leif Werner, 

Göklunch (gökotta) på Hällkana och årets sällskapsresa med bridge på Cinderella. 

Bridgen är alltid välbesökt. I uttagningen till SPF-mästerskapen i bridge, för Stockholmsdistriket, 

kvalificerade sig ett par från SPF Vikingarna till Riksfinalen i Mönsterås i september. 

Måndagspromenaderna är nyttiga. 

Boulespelarna finns på plats så fort snön försvunnit. 

Dansen i Hembyggdsgården får oss piggare. Och för att inte tala om Qi-gången som mjukar upp 

oss. 

Det intellektuella får även en kick i vår läsecirkel. 


Nu ser vi fram emot nya aktiviteter under juni månad. Samt mängder av aktiviteter senare i år, 

se bifogat aktivitetsprogram. Passa på och anmäl er snarast. Långresorna blir lätt fullbokade! 

Först till kvarn gäller! 


Tider rör hösten 
Bridge: Tisdagar och torsdagar, 28 augusti till ii december. 

(Sven-Erik Malmqvist 582 41255) 
Dans: Varannan tisdag i Hembyggdsgården, 18 september till l! december. 

(Lars Kling 581 73719) 
Läsecirkel: Måndagar 10.30, 3 september till 10 december idagcentalen Kn. 

(Gudrun Persson 581 72809) 
Qi gong: Torsdagar 09.00 eller 10.1520 september ti1l6 december i dagcentralen Kn. 

(Gunnel Permen 582 46500) 
Boule: Tisdagar 10.00 på grusplan vid gamla lp Kn så länge vädret är lämpligt 

(Pasi Tikkanen 581 71593) 
Stavgång: Måndagar 10.00 från dagcentralen Kn så länge Ni vill! 

(LarS-Åke Sundblad 581 72410) 
I förra aktivitetsprogrammet annonserade vi en resa till Ingmars-spelen 15 juni i Nås. 
Spelen pågår 14 17 juni. Läs mer om denna unika utomhusteater på deras hemsida 
w"'Ww.ingmarspelen.se Jan-Erik samordnar gärna intresserades resa, blir man fler än tolv får man 
50 kr rabatt på ordinarie biljettpris (250 kr). 

Välkomna till våra aktiviteter. 
Gerd Kjellin 13 maj 2012 

Tänkvärt: 

Optimisten har säkert lika ofta fel som pessimisten men optimisten har roligare!!! 


http:w"'Ww.ingmarspelen.se


Ibland får någon en ide om någon a~tivitet vi borde göra 
tillsammans: 
Tex. Att gå på teater eller något musik- eller idrottsevenemang. Ring i så fall 
gärna till mig så kanske vi kanske vi kan göra en programpunkt till nästa säsong. 
Vi kanske kan klämma in något extra i det lagda programmet. Det kommer i så 
fall att annonseras i tidningen Mitt i under rubriken pesionärer i rutan på 
kommunens informationsplats. 
Jag sänder gärna ut specifika programpunkter, som kommer upp, per mail till 
dem jag har på min SPF-lista i mailen. Vill du vara med på den listan så skall du 
sända ett mail till mig på adressen staalhammar@bredband.net 

Sedan några år har vi samarbetat med ABF och PRO om 
datafrågor. 
Än kanske det finns några glada pensionärer som vill forkovra sig i datavärdens 
mysterier. Särskilt nybörjarkursen är mycket elementär. Vi har tillgång till 5 
datorer i sammanträdesrummet i dagcentralen Kungsängen. 

Håll igång! 
Jan-Erik 
0707232227 alt 581 72418 

Datorkunskap hösten 2012 
Nybörjare i Windows med filhantering samt skriva i ordbehandlaren MS Word 
Dag: 5 Måndagar Tid: 13.00 - 15.30. Planerad start: Ring Jan-Erik for mer info 
Ledare: Jan-Erik Ryd Stålhammar. 

Internet med e-post samt söka information på "Webben" (www). 

Hur man betalar räkningar över Internet, säkerhetsfrågor, Facebook mm. 

Dag: 4 Torsdagar Tid: 13.30 16.00. Planerad start: Ring Janne for mer info! 

Ledare: Jan G. WestinIJan-Erik Ryd Stålhammar 


Digitalt foto. Hur fotar man med digitalkameran, hur rar man bättre bilder samt 
enklare Bildbehandling i datorn med PhotoShop Elements mm 
Dag: 5 Fredagar. Tid: 9.00 - 11.30. Planerad start: Ring Janne fOr mer info! 
Ledare: Jan G. Westin 
Anmälan: Ring och prata med ledaren for att höra när nästa grupp startar. 
Jan Westin Mobil: 070- 719 11 43 E-post: jan.westin(wQJocalnet.net 
Jan-Erik Ryd Ståhlhammar. Tel: 581 72418 E-post: staalhammar@bredbanrl.net 

• Gunilla Lövmark ABF Tel: 505 868 61 E-post: gunilla.lovmark@abf.se 
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