
      Glad 

Påsk 
 

 

Hej alla fina SPF Vänner! 

 

Här kommer en varm hälsning från ett soligt land söder över. Vi har ofrivilligt blivit kvar en vecka 

extra på grund av sjukdom men sänkan sjunker och humöret och orken blir bättre så i slutet av 

veckan hoppas vi kunna fika på Oasen, handla på ICA och heja på Er alla vi möter på stan. Tyvärr 

missar vi modevisningen ja, det är smällar man får ta när hälsan går i första hand. 

 

Läste i dagens UT den fina annonsen om Månadsträffen med Modevisning, där var det fel datum, 

vilken tryckfelsnisse, det stod att den är den 14 januari, så det kan bli. 

Så klart att ni går till Församlingsgården onsdagen den 8 april.  

 

I samband med årsmötet så meddelades att det under förra året varit 60 SPF-are som varit ansvariga 

för aktivitetsgrupper, valberedning o styrelse. Det är riktigt bra och det är viktigt att vi känner glädje 

o ansvar att få vara med och göra vår förening bra tillsammans.  TILLSAMMANS är ett 

framgångsrecept och för mig ett honnörsord. 

 

Februari gick i musikens tecken, Stefan Sundström och Morgan Andersson bjöd oss på härlig 

musikalisk upplevelse och mera musik blev det den 14 februari, den dagen bär man gärna med sig i 

minnet. Jag säger bara Marie, Göran, Marcos och Magnus.  

 

Lars Karlsson, Ulrichamns Sparbank kom till marsträffen och pratade om framtidens bank, och 

teknikutvecklingen som sker i rasande fart. 



Det är mycket som är på gång - ja det vet ni säkert för vår hemsida är alltid uppdaterad 

11 april är det distriktsstämma i Borås och efter lunchen så är det final i Hjärnkoll, så klart vi håller 

tummarna för vårt Bogesund.   

21 april äter vi lunch på Kallbadhuset, Berka kommer och har med sig gitarren 

24 april åker ett glatt gäng till Stockholm på en härlig kulturresa 

 

12 maj äter vi lunch på Bryggan och då får vi träffa vår turistchef Camilla Palm som berättar om 

turismen i Ulrichamn mm 

13 maj tar vi på dansskorna och åker till Timmele -  

20 maj är det VÅRFEST PÅ SKOTTEK, för 150 kr får vi Allanssons Buffé och hela programmet ”Ted 

Gärdestad” med Maire Arturén o Göran Åhlfeldt - köp biljetter max 150 personer 

27 maj dagsresa till Sätila & Lygnern 

 

Vilken tur att vi är pensionärer så vi hinner vara med på många intressanta upplevelser. 

 

Önskar Er alla En God och Glad Påsk! 

 

Ulla Zander/ordf. 

 

 


