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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

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 mailadress: spfbackakarra@gmail.com 
eller påtelefon / SMS till Birgit Eklöf.

Ladda gärna ned SPF-appen på din telefon/läsplatta för de senaste nyheterna
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1 Oktober Selma Dagen
                 Vi finns på Selma Lagerlöfs Torg mellan 11.00-13.00 
   och informerar om SPF och föreningen.

6 Oktober Månadsmöte kl 11.00 på Albogården
 Kaj Jensen berättar om en Pilgrimsvandring till Santiago
 de Compostela.
  Anmälan senast den 3/10 på mail eller till Birgit Eklöf.

13 Oktober 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

20 Oktober Besök på Röhska Museet.
 Samling vid Pressbyrån på Hjalmar Brantingsplatsen  
 kl.10.30 för gemensam transport.
 Anmälan senast den 19/10 på mail eller till Birgit Eklöf.

25 Oktober Lights in Alingsås
 Vi tar tåget till Alingsås och går en guidad vandring med
 olika ljusinstallationer. Kvällen avslutas om så önskas    
 på typiskt Alingsås vis med fika. Samling på Göteborgs 
 Central vid Alingsåståget kl.16.30.
 OBS! Kontrollera så ni har kontanter på ert Västtrafiken-
 kort, resan är över 2 zoner.
  Anmälan senast den 23/10 på mail eller till Birgit Eklöf.

27 Oktober Kurs i Hjärt- och Lungräddning med hjärtstartare
 och första hjälpen.  
 Föreningen erbjuder en kurs tillsammans med Röda  
 Korset mellan kl.13.00-16.15 på Albogården 
 Kursen är kostnadsfri för medlemmar i SPF BackaKärra

 Anmälan görs direkt till Röda Korset på följande länk: 
 https://app.eduamin.se/form/rodakorset/1913072
 eller till spfbackakarra@gmail.com så ordnar vi att ni blir
 anmälda. Vi har endast 14 platser att erbjuda

 OBS! Sista anmälningsdag 13 Oktober
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