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Äntligen! Efter att ha varit utan valberedning under ett år har Randi Siepen och Doris Gåvefeldt 

tagit på sig den funktionen. Strongt gjort!  

 

Fasta aktiviteter 

Bridge Tisdagar och torsdagar t.o.m. 23 maj i Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen. 

Bridgeledare är Bertil Gustavsson 580 119 11 / 070-747 36 92. Avgift: 200 kr per 

termin (icke medlemmar betalar 30 kr / gång). Nya spelare är välkomna! 

Dans Våra populära danskvällar fortsätter i Hembygdsgården, Kungsängen på Kyrkvägen 

22 under ledning av Lasse Kling (070-743 54 39). Han har bokat in följande datum: 

11/4 med Mac Olsson och 25/4 med Gubbröra. Inträde med fika 80 kr. Vi dansar 

mellan kl. 18 och 21. Ta med kopp och dopp. 

Läsecirkel Pågår på måndagar 10.30 – 12.00 varannan vecka i kulturhusets bibliotek, 

Kungsängen  under ledning av Rita Ångman. Tveka inte att kontakta Rita  

(073-567 24 85) och fråga hur det hela går till. 

Boule Fortsätter i bollhallen på Bro IP tisdagar kl. 10.00. Du är välkommen att prova på. 

Inga förkunskaper behövs och boule-klot finns. Vanligtvis inget sommaruppehåll, men 

håll kontakt med vår boule-ledare Pasi Tikkanen (08-581 715 93). 

QiGong Vi anordnar QiGong på torsdagar kl. 9 i Dagcentralens motionsrum, Torget 4 i 

Kungsängen. Följande datum återstår: 7/4, 21/4 och 28/4. Info och anmälan till 

Gunnel Permén på 070-467 09 82. 

 

Hemsidan 

På vår hemsida www.spf.se/vikingarnaupplandsbro kan du följa vår verksamhet. Kontakta vår 

webbredaktör Torbjörn Ahlsén på 070 245 27 42 om du har synpunkter på funktion och innehåll.  

 

Expeditionen 

Nu har vi flyttat till "Kontakten" med ingång mellan Torget 4 och 6. Där har vi ett kontorsrum som vi 

delar med Anhörigföreningen och där finns en kopieringsapparat, som ni kan nyttja till förmånligt pris. 

Kvar i dagcentralen Torget 4 har vi vår anslagstavla och brevlåda. Expeditionen är öppen torsdagar 

kl. 10–12. 

• • • • • •• • •• • •• • •• • • 

Kom ihåg att meddela ändrad e-postadress till vår medlemssekreterare (gerthy.ahlsen@telia.com). Och 

till sist: Kom med på våra aktiviteter. Den sociala delen med umgänge och aktivitet är bra för både 

kropp och själ.  

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen / Jan-Erik Ryd Stålhammar, oftast kallad Lillo 

 

Tänkvärt: En sparv i busken är bättre än en gam i skyn (Irländskt ordspråk) 
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Styrelse 2017 

Jan-Erik Ryd Stålhammar Ordförande 581 72 418  staalhammar@bredband.net 

Gerd Kjellin Vice ordförande 581 72 485 stiggerd.kjellin@telia.com 

Gerthy Ahlsén Sekreterare 581 728 08 gerthy.ahlsen@telia.com 

Ann-Mari Pichler Kassör  581 724 11 annmaripichler@hotmail.com  

Arne Norgren Ledamot 582 407 26 defour385@hotmail.com 

Torbjörn Ahlsén Suppleant 581 728 08 torbjorn.ahlsen@telia.com 

Staffan Jogmar Suppleant 581 725 28 staffan.jogmar@telia.com 

 

Funktionärer 2017 

Jan-Erik Ryd Stålhammar Programansvarig 581 724 18 staalhammar@bredband.net 

Gerthy Ahlsén Medlemssekreterare 581 728 08 gerthy.ahlsen@telia.com 

Arne Norgren Klubbmästare 582 407 26 defour385@hotmail.com 

Torbjörn Ahlsén Webbredaktör 581 728 08 torbjorn.ahlsen@telia.com 

Gunvor Hansson Gratulationsansvarig 582 463 10 gunvor.mi.hansson@tele2.se 

Bertil Gustavsson Bridgeledare 580 119 11 bevege@outlook.com 

Edith Pettersson Expeditionstjänst 581 715 22 roland.pettersson7@comhem.se 

Staffan Jogmar Trafiksäkerhetsombud 581 725 28 staffan.jogmar@telia.com 

Lars Kling Dansledare  581 737 19 lassekling@tele2.se 

Pasi Tikkanen Bouleledare 581 715 93 inger.t@bfrsvartviken.se  

Sören Arvetun Hörselombud 581 725 32 s.arvetun@gmail.com 

Rita Ångman Läsecirkel 073-567 24 85 angmanrita@hotmail.com 

Gunvor Hansson Äldreomsorgsombud 582 463 10 gunvor.mi.hansson@tele2.se 

Gerd Kjellin Gårdsrådsombud 581 724 85 stiggerd.kjellin@telia.com  

Staffan Jogmar KPR, ordinarie 581 725 28 staffan.jogmar@telia.com 

Doris Gåvefeldt KPR, biträdande 581 735 24 

(Vakant) Friskvårdspromenader  

 

Revisorer 2017 

Kent Knochenhaur Ordinarie 070-526 26 09 k.knochenhauer@telia.com 

Birgitta Wärn Ordinarie 581 734 62 birgitta.warn@live.se 

Lars-Åke Sundblad Suppleant 581 724 10 sundblad@live.com 

 

Valberedning 2017 

Randi Siepen Sammankallande 0733 140 442 randi.siepen@gmail.com 

Doris Gåvefeldt  581 735 24 
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Aktivitetsprogram – tidig vår till högsommar 2017 
 

Anmälan till aktiviteterna skall numera ske till Ann-Mari Pichler 581 72 411 alt 070 867 23 63 eller 

annmaripichler@hotmail.com 

 

APRIL 

      5 april onsdag MEDLEMSMÖTE med diskussion om vår verksamhet. 
Vi kallar Er alla till en diskussion om vad Ni tycker vi skall prioritera i vår verksamhet. Vi vänder 

oss särskilt till medlemmar som brukar delta men också inte minst till medlemmar som vi sällan 

eller aldrig hör något ifrån. Välkomna.  

På mötet kommer också Staffan Jogmar att tala om vad vi driver för frågor i KPR (kommunala 

pensionärsrådet).  

Kom med synpunkter på vår verksamhet! 

 Kl. 14.00 i matsalen i dagcentralen Kungsängen (Torget 4) 

 Kostar inget men fika blir det, som föreningen bjuder på! Numera när vi är på 

 dagcentralen ordnas fikat med  tilltugg av utbildningsköket! 

 Anmälan till Ann-Mari snarast, dock senast på morgonen dan före. 

 

      21 april fredag Jazzens Historia  
Kåseri av Stig Kjellin med Jazz/Bluesmusik från 1917 till 1939. Välkomna att lyssna på de 

musiker som skapade Jazzen/Bluesen i bl.a. New Orleans, Chicago och New York samt ta del av 

deras livsöden via overhead presentationer. 

Spiralbunden dokumentation, 18 sidor, OH-material och CD skiva med musiken som presenterades 

vid kåseriet säljes till självkostnadspris. 

 Kl. 14.00 i Florasalen Bro 

  Entré 20 kr som betalas i dörren. Fika med Arnes bullar blir det också! 

 Anmälan till Ann-Mari senast den 18 april. 

 

MAJ 

     5 maj fredag Hällkana 
Vi genomför vår traditionella träff vid Hällkana friluftsgård. Den startar med grillad korv. Sedan 

blir det tipspromenad med Torbjörns kluriga frågor, och fina priser som Gerd ordnar. Och finalen 

blir som vanligt en härlig sill-lunch fixad av våra trogna damer i styrelsen med hjälp av Inger! 

 Samling kl. 10.00 vid Torget 4 i Kungsängen för samåkning i egna bilar. Anmälan till 

 denna gång till Lillo senast 2 maj för transportplanering (070 723 22 27). Kostar 60 kr 

 som betalas när vi  kommit till Hällkana. 
 

      8 – 12 maj Långresan till Brygge 
Vår redan fullbokade (av 28 glada pensionärer) resa till Brygge i Belgien startar den 8 maj. Vi blir 

borta i 4 dagar. Johan Ryd håller på och knåpar med de sista detaljerna. Faktura på resan kommer 

inom några dagar!! 

 



      15 maj måndag friends ARENA och stadsvandring 

Vi tar tåget kl. 11:28 från Bro och från Kungsängen 11:34. Tänk på att sitta långt fram för vi skall 

gå av i Karlberg och fortsätta med pendeltåg till Solna.  

På arenan får vi en trevlig guidning. Efter detta tar Gerd Kjellin hand om oss för en härlig 

promenad utefter sjöarna till Sundbyberg. På vägen stannar vi till på något lämpligt ställe för 

matrast (krog antar jag!) 

 Föranmälan till Gerd 08-58172 485 snarast för planering. Kostar inget föreningen 

 bjuder! 

 Men inte på lunchen som du antingen kan ta med dig eller smita in på krogen. 

 

     31 maj onsdag Kulturresa till Uppsala 
Vi har bokat två mycket intressanta besök i Uppsala. Vi börjar kl. 11:00 med guidad visning av 

Domkyrkan och dess skattkammare.  

Uppsala domkyrka är Sveriges rikshelgedom. Genom sju sekler har miljoner människor sökt sig 

hit. Domkyrkan ligger mitt i Uppsala, Svenska kyrkans huvudstad. 

Sedan går vi ut på stan och äter en liten lunch på något lämpligt ställe. Jag håller på och inventerar 

möjliga lunch-hak. 

På eftermiddagen kl. 14:00 har jag bokat en guide på Gustavianum som är inrymt i Uppsala 

universitets äldsta bevarade byggnad med den anatomiska teatern på taket. I museet visas det 

augsburgska konstskåpet, vikingatida fynd, universitetets historia, mumier och mycket mer.  

 Föranmälan snarast till Lillo för transportplanering. Vi samåker med egna bilar. 

 Men blir vi 30 eller fler bokar vi en buss. Inträden kostar 60 kr som betalas under 

 resan. Bensinpengar till de som kör tillkommer! 

 

JUNI 

     7 juni onsdag ÄNGSJÖ 
Vi genomför vår årliga utflykt till Ängsjö med promenad och lite boulespel i fint försommarväder. 

Start från Torget 4 i Kungsängen kl. 10.00. Medtag matsäck och gott humör! 

 Anmälan till Lillo 3 dagar före för transportplanering! 

 

HÖGSOMMAREN 
Inga programpunkter i SPF:s regi. Men glöm inte bort att fira midsommar i Bro och Kungsängen 

där Kungsängens Folkdansgille medverkar! Och så har vi ju Spelmansstämman Sista söndagen i 

Augusti!  

 

SEPTEMBER 

     10 september söndag UPPTAKTSMÖTE 
Vi samlas i Hembygdsgården i Kungsängen för ett allmänt möte med genomgång av höstens 

aktiviteter. God mat blir det också med Johan Ryd som kock. Dessutom en ny upplaga av Stig 

Kjellins trevliga musikfrågesport.  

Anmäl er snarast till Ann-Mari dock senast 3 september Vi kan ej ta emot fler än 45 gäster, först till 

kvarn! 

 Klockan 14.00 i Hembygdsgården Kungsängen.  

 Kostar 200 kr som betalas mot faktura.  

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Idéer och frågor till Jan-Erik Ryd Stålhammar, ofta kallad ”Lillo” 

Tel 581 72 418 alt. 070 723 22 27 eller staalhammar@bredband.net 


