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Varmt välkommen till händelserika och trivsamma möten med 
SPF Seniorerna Backa Kärra.

Plats:Månadsmöten hålls första helgfria torsdagen i månaden klockan 11.00 
på Backa Hembygdsgård Lärje Albogården, Fredenslundsvägen 1 i Backa

Januari 2023 sker en renovering av Backa Hembygdsgård och då 
kommer vi istället vara i Backagården vilket är HSB;s samlingslokal på 
Akkas Gata

Tag gärna med en vän, granne eller släkting till våra aktiviteter.
Välkomna till en social gemenskap

Leif Pettersson.

OBS!Föranmälan  måste göras till alla aktiviteter

Anmälan görs till föreningens mejladress: spfbackakarra@gmail.com 
eller på telefon / SMS till Birgit Eklöf tel 0704-610484

Ladda gärna ned SPF-appen på din telefon/läsplatta för de senaste nyheterna



 

Program Januari/Februari 2023

10 Januari Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en 
 stund. Ingen föranmälan behövs. OBS! Vi ändrar dag till  
 Tisdagar jämna veckor

19 Januari Månadsmöte kl 11.00 i Backagården på Akkasgata
 OBS! Platsen Underhållning av Livslust teatergrupp. 

  Anmälan senast den 16/1 på mejl eller till Birgit Eklöf.

24 Januari Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en 
 stund. Ingen föranmälan behövs. OBS! Vi ändrar dag till  
 Tisdagar jämna veckor.

24 Januari Film på Aftonstjärnan ”Boy from Heaven” kl. 11.00
 OBS Ändrad dag! Information på mejl från Distriktet och i SPF-appen 
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7 Februari Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en 
 stund. Ingen föranmälan behövs. OBS! Vi ändrar dag till  
 Tisdagar jämna veckor.

9 Februari Studiebesök på Sjöfartsmuseet   
 Besök på det nyöppnade Sjöfartsmuseet och med akvariet.

 Anmälan senast den 8/2 på mejl eller till Birgit Eklöf.
 
 Samling Hjalmar Brantingsplatsen (Pressbyrån) kl. 10.30 för   
 gemensam avfärd

10 Februari Planera för framtiden en dag med aktuella frågor
 Ett seminarium om viktiga juridiska handlingar vi kan behöva om   
 bostad efter behov och önskemål. 

 Föredrag av Gillis Ekman om att livet och döden går hand i hand.

 Frågor som berör familjejuridik, framtidsfullmakt och testamente    
 kommer att informeras om.

 Boplats Göteborg samt representant från fastighetskontoret och    
 privata hyresvärdar finns på plats och berättar framtida boende.

 Plats; Dahlheimershus kl.09.00-14.30

  Information på mejl från Distriktet och i SPF-appen 

16 Februari Årsmöte kl.1100 på Albogården
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar

 Anmälan senast den 13/2 på mejl eller till Birgit Eklöf.

21 Februari  Fika på Café Victoria Selma Lagerlöfs Torg  
 Kom när du vill och gå när du vill mellan kl.13.00-15.00 
 Ta en fika eller bara sitt ner i soffan och prata bort en 
 stund. Ingen föranmälan behövs. OBS! Vi ändrar dag till  
 Tisdagar jämna veckor.

 

 


