
 
 

 
 

 

Medlemsbrev 3  2013 

 

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att vår kassör Gerhard Pichler, efter kort tids 

sjukdom, har avlidit. Vi sörjer med hans fru Ann-Mari. Han var en riktig pärla! 

 

Med anledning av detta kommer mötet den 15 sept, då Lelle Printer skall kåsera, att  

utökas med ett extra avsnitt: Val av ny kassör och 2 suppleanter till styrelsen. Har du lust  

att ställa upp eller kan rekommendera någon så kontakta vår valberednings samman- 

kallande: Gun-Britt Sjöstrand 581 72 850. 
 

Höstens aktiviteter är i full gång: 

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

finns mycket att läsa och titta på! 

Om du inte har data kommer här ett sammadrag: 

 

Söndag 15 sept. Kl 14,30 Allmänt möte i Hembygdsgården Kn med kåseri av Lelle Printer 

och  valfrågor. Avslutas med hemlagad middag! 

Söndag 22 sept kl 13.30 Besök på glasbruket i Bro. Föranmälan för samåkning i bil. 

Onsdag 9 okt 13,30 Marabouparken i Sundbyberg. Konstutställning. 

Måndag 28 okt. Kl 14,00 Claes Munhte i Florasalen Bro. 

Lördag 9 nov kl 14.00. Jubilarfesten denna gång i Ekhammarskolans matsal Kn 

Måndag 18 nov kl 14,00 Allmänt möte med musikkåseri av Bertil Allerstav i Hembygds- 

gården Kungsängen. 

Lördag 7 dec kl 16.00 Traditionellt julbord i Finnstaskolans matsal Mac Olsson´s spelar. 

Torsdag 12 dec Julmarknadstur med båt till Tallin. För 700 kr får du del i B2-hytt och en 

buffémiddag på utresan. Båten går 17.45 men middagen börjar redan 17.15. Vi är tillbaka  

i Värtahamnen den 14:e kl 10.00. Passa på att boka plats före den10 november, vid för få 

deltagare riskerar vi att resan måste inställas. 

 

Se detaljer om programmen i förra brevets “remsa”. 

 

Anmälningar skall göras i förväg till alla aktiviteter till Lillo (= Jan-Erik Ryd Stålhammar 

581 720417 alt 070 723 22 27 alt staalhammar@bredband.net) senast en vecka före utom 

för Tallinresan, se ovan. Välkomna! 

Nästa års aktiviteter kommer med nästa medlemsbrev som vi planerar sända ut i slutet av 

november. 

 

 

Välkomna till våra aktiviteter  Tänkvärt: Man får vara glad att man är som man är, när man inte blev 

Styrelsen                 som man skulle. 

http://www.spf.se/vikingarnaupplandsbro
mailto:staalhammar@bredband.net


 

 

 

 

 

 

 

Våra fasta aktiviteter är  i full gång. 
  
Bridgen Höstterminen har startat tisdagen den 27 augusti. Håll kontakt med  

 bridgeledaren Sven-Erik Malmqvist 582 41 255     

 

Boulen Pågår på tisdagar.  Ledare Pasi Tikkanen 581 71 593 

      

Friskvårds         Startar varje måndag kl 10.00  från dagcentralen i Kungsängen.  

-promenad      Sommaruppehåll 1 juni till sista augusti. Ledare Lars-Åke Sundblad 581 72 410  

  

Qi-gongen      Startar igen torsdag den 12 september i dagcentralen Kungsängen.   

 Ledare Gunnel Permén 582 46 500 

 

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 75 455   
 

 

Vi har också en kurs om “Brister i äldres läkemedelsbehandling”. Mycket bra studie material. 

Kursledare Gunvor Hansson. Tala med henne på tel 582 46 310 och anmäl er. 

Nästa kursomgång börjar måndagen 30 sept  kl 13.00 till 15.30 med 15 min paus. Tre gånger. 

Kursen hålls i datarummet bredvid vår expedition i dagcentralen Kn.  

 

 

 
 


