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 Studiebesök Jonseredsträdgårdar

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

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
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3 November Extra Årsmöte kl.11.00 på Albogården
                 Fyllnadsval till föreningsstyrelsen 

3 November Månadsmöte kl 11.00 på Albogården
 Underhållning av ”Gubbröra” som spelar kända låtar 
 från tiden när vi var unga, som Beatles, Creedence      
      Clearwater Revival etc. Kanske blir vi unga på nytt?

  Anmälan senast den 31/10 på mejl eller till Birgit Eklöf.

10 November Studiebesök Älvrummet på Lindholmen kl.10.30 
 Låt dig inspireras och få en information om den    
 pågående stadsutvecklingen i Göteborg.
 Vi får en guidad visning av den uppbyggda modellen  
 samt en efterföljande film. Hela visningen tar ca. 1 tim.
 Efter visningen tar de som vill en gemensam lunch på  
 någon närbelägen restaurang.
   Samling Hjalmar Brantingsplatsen kl.10.00 (Pressbyrån)
                                   för gemensam transport till Lindholmen. 

 Anmälan senast den 8/11 på mejl eller till Birgit Eklöf.

11 November Folkhälsomöte på Dalheimershus kl.09.30
 Information på mejl från Distriktet och i SPF-appen

17 November Ester Mosesson Restaurang på Lindholmen kl.12.00
OBS! DAG  Vi avnjuter här en tre rätters lunch serverad och tillagad   
 av årskurs 2 på skolan. Finns möjlighet att köpa till vin   
 om så önskas.
 Kostnad för detta är 145 kr/person exkl. dricka

 OBS! Ester Mosesson är en kontantfri restaurang

   Uppge eventuell specialkost eller allergi vid anmälan.

 Samling vid Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen  
 kl.11.15 för gemensam transport. 

 Anmälan senast den 14/11 på mejl eller till Birgit Eklöf.

24 November 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

29 November Konsert i Betlehemskyrkan på Vasagatan kl.11.30
 Information på mejl från Distriktet och i SPF-appen

30 November Film på Aftonstjärnan”Triangle of Sadness” kl.11.00
 Information på mejl från Distriktet och i SPF-appen
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1  December Månadsmöte kl 11.00 på Albogården
 Frilansfotografen Nils Sjöstöm visar bilder och berättar   
 om sina resor i Asien.
 Nils har under många år varit på resa i Asien med sin      
 kamera och detta har resulterat i ett flertal utställningar 
 runt om i Sverige, som exempelvis har han ställt ut på  
 Lunds Bibliotek. Idag är han pensionär och åker runt i    
 landet och berättar om sina reseupplevelser.

 Anmälan senast den 28/11 på mejl eller till Birgit Eklöf.
  

8 December 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

15 December   Julavslutning Albogården kl 11.00

 Klubbmästaren bjuder på traditionella julrätter som sill,  
 köttbullar, skinka etc. Vill någon ha något starkare att dricka  
                                     till sillen får man själv ta med detta.
 Kaffe, glögg och pepparkakor är också ett måste.

 Kören underhåller med bland annat juliga sånger och vi kan    
 kanske  sjunga med i de mest kända julsångerna.

 
 Anmälan senast den 12/12 på mejl eller till Birgit Eklöf.

 


