
Medlemsbrev 3  2014
Ja nu är den så kallade sommaren här. När jag skriver detta regnar det och är 12 
grader mitt på eftermiddagen! Men det hindrar ju inte att vi planerar för höstens 
aktiviteter. Se bifogade programblad.

Våra fasta aktiviteter under hösten planeras enligt följade:

Bridgen Höstterminen startar tisdagen den 28 augusti kl 12.00 och pågår tisdagar och torsdagar
t.o.m 18 dec. i Dagcentralen, Torger 4, Kungsängen. Information om vårt spel kan du få 
hos vår bridgeledare Bertil Gustavsson 580 119 11 eller bitr. ledare Renate Bergfeldt 
070 486 89 50. Nya är också välkomna!

Boulen Startar som vanligt kl 10.00 på grusplanen vid gamla IP i Kungsängen. Inget sommar-
uppehåll om inte Pasi Tikkanen  (581 715 93) bestämmer annat. Pasi är en mycket
duktig och glad ledare som önskar alla välkomna.

Friskvårds- Lasse Sundblad (581 724 10) kör igång med promenaderna igen måndag den 1 sept. 
promenad kl 10.00 . Vi går från dagcentralen Kungsängen. Sedan blir det promenad varje måndag 

så länge vädret är skapligt. Håll kontakt med Lasse!

QiGong I samarbete med Vuxenskolan anordnar vi QiGong på torsdagar 9.00 och 10.15  i 
dagcentralens motionsrum Kungsängen. Info och anmälan till Gunnel Permén 
582 465 00. Ring! Höstterminen startar den 2 sept. Kör igång du med!

Dans Våra populära danskvällar i Hembygdsgården Kungsängen startar igen tisdagen den 9 
sept. kl 18.00 då MacOlsson´s står för musiken. Sedan har Lasse Kling (581 737 19) 
bokat följande tisdagkvällar 23 sept, 14 okt, 28 okt, 11 nov, 25 nov och 9 dec då olika 
mycket trevliga spelgäng kommer, som vår gode vän Björn Börlin bokar.
Kostar 50 kr. Medtag kopp o dopp. Välkomna på dans!

Läsecirkeln Kör igång igen i dagcentralen Kungsängen måndag den 9 september kl 10.30 under 
ledning av vår läseguru Rita Ångman. Sedan träffas vi varje måndag till den 15 dec. 
Tveka inte att kontakta Rita (073 567 24 85) och fråga hur det hela går till! 

Du som bor i Bro måste ju undra varför alla fasta aktiviteter kör igång från Kungsängen. 
Två skäl:
a) Flest medlemmar bor i Kungsängen
b) Dagcentralen i Kungsängen ligger bra till. Nära station! Ta tåget!
Men observera också att de viktiga stora programpunkterna som Jubilarfest, Julfest och 
vår allra populäraste föredragshållare Claes Munthe kommer till Bro. Förresten är 
Florasalen nästan alltid fullbokad när jag kommer till skott!

Vänd



Hemsidan
På vår hemsida kan du följa hela vår verksamhet, bla med bilder mm från genomförda 
aktiviteter och mycket mycket mer. Bl.a finns det äldrepolitiska programmet där som 
gjorts av de lokala föreningarna PRO, SPF och Kaleva. Programmet finns också på 
expeditionen.       
www.spf.se/vikingarnaupplandsbro
Vill du ha något infört tala med Torbjörn Ahlsén (070-245 27 42)

Mail
Vi uppmanar alla som har mail än en gång: Skicka ett mail till vår medlems-
sekreterare gerthy.ahlsen@telia.com  så kan vi uppdatera vårt register samt nå 
er med information mellan medlemsbreven.
Skriv: Jag tar gärna emot mail från SPF Vikingarna i Upplands-Bro eller något i 
den stilen!

Expeditionen
Glöm inte bort att vi har en expedition i dagcentralen, Torget 4, Kungsängen. Den är 
normalt öppen mellan 10 och 12 tisdag och torsdag. Nu på sommaren är den obeman-
nad, men den 2:a september slår vi upp portarna igen. Där finns då en expeditionsvakt 
som kan hjälpa till med diverse. Vi har en kopieringsapparat där som ni kan nyttja till 
förmånligt pris. Alla inbjudningar och annat intressant finns också där att bläddra i. 

Äldres läkemedelshantering
Vi har haft 2 studiecirklar i ämnet i Kungsängen. Om intresse finns anordnar Gunvor 
Hansson gärna en cirkel till (den var bra och givande kan jag intyga). För att Bro-borna 
inte ska behöva resa så långt kommer nästa cirkel att förläggas i Bro. Det bör vara 6-8 
medlemmar i varje cirkel som pågår 4 ggr. a´2 ¼ tim. 
Gunvor Hansson är cirkelledare och fixar lokal när nog många anmälningar inkommit. 
Avgiften är 150 kr, vilket är priset på boken ni får behålla. Gunvors tel.nr är 582 46310. 
E-mail: gunvor.mi.hansson@tele2.se

Till sist
Vi sänder ett stort tack till våra kommunpolitiker, som även detta år stöder kommunens 
alla pensionärsföreningar ekonomiskt. Tack vare det kan vi ha ett brett programutbud.

Välkomna till våra aktiviteter 
Styrelsen / gm Jan-Erik Ryd Stålhammar oftast kallad Lillo

Tänkvärt:          Vi erkänner våra små fel för att övertyga oss om att vi inte har 
       några stora fel.
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