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Medlemsbrev 2 2013 
Äntligen har sommaren kommit med härligt väder och gröna träd och buskar. Våra 

aktiviteter har varit välbesökta. Vårsalongen på Liljewa1ch hade maxantalet gäster 

(30 personer). Spritmuseet 25 personer! Rosellakryssningen vart också fulltecknad (40). 

Ärtsoppan i Florasalen med Christer Lethi som dragspelsvirtuos drog hela 65 pensionärer 

Den högintressanta berättelsen av Jan-Ove Nilsson om beredskapstiden i det marina 

fOreningshuset hade uppåt 60 besökare, som för fösta gången fick höra allt som sades 

genom vår bärbara "maggördelshögtalare". Turen med Ekerölinjen och studiebesöken 

på Åland blev också uppskattat av de 37 resenärerna. 


Om du vill se detaljer så titta på vår hemsida: www.pf.se/vikingarnaupplandsbro Där 

finns mycket att läsa och titta på! 


Kommande aktiviteter framgår av bifogade plan, som omfattar tiden fram till jul. 

Anmäl Er !!! När vi skriver bindande anmälan menar vi aktiviteter som kräver särskilda 

förberedelser eller att utomstående aktörer är inblandade och det är förenat med extra 

kostnader att ändra i arunälningslistan. 

Kryssa gärna för i planen vad ni anmält er till! 


A v våra fasta aktiviteter är många i full gång. 


Bridgen Pågår till 30 maj. Höstterminen startar hösttenninen tisdag den 27 augusti. Håll kontakt med 
bridge ledaren Sven-Erik Malmqvist 582 41 255 

Boulen Pågår på tisdagar. Ledare Pasi Tikkanen 581 71 593 

Friskvårds 
-promenad 

Startar varje måndag kl 10.00 från dagcentralen i Kungsängen. 
Sommaruppehåll l juni till sista augusti. Ledare Lars-Åke Sundblad 581 72 410 

Qi-gongen Sommaruppehåll nu. Startar igen torsdag den 12 september i dagcentralen Kungsängen. 
Ledare Gunnel Permen 58246500 

Dans Höstterminen startar tisdag 10 september i Hembygsgården Kungsängen. Pågår varannan tisdag 
fram till 3 dec. Ledare Lars Kling 581 73 719 

Läsecirkeln Startar igen måndag 2 september i dagcentralen Kungsängen kl 10.30. 
Ledare Rita Ångman 581 75455 

Välkomna till våra aktiviteter Tänkvärt: Kan man vara glad åt lite har man mycket att vara 
Styrelsen glad åt. 

www.pf.se/vikingarnaupplandsbro

