
1 
 

Svanar vid Amundön 

Bild: Lillemor Ljunggren 

 

 

 

 

VÅRPROGRAM 

2021 

 
 

 

 

 

  

SPF SENIORERNAS LEDORD  

INFLYTANDE - VALFRIHET- LIVSKVALITET 

Svanar vid Amundön 

Foto: Lillemor Ljunggren 



2 
 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET sid 3 

  

FÖRENINGSINFORMATION sid 4-7 

   

MÅNADSMÖTEN sid 8 

  

KULTUR  TEATER  STUDIEBESÖK  

Lunchteater  sid 9 

Fikastråket sid 9 

 

AKTIVITETER sid 10 - 14 

 

FRISKVÅRD  

Boule sid 15 

Cykla och luncha sid 15 

Promenader sid 15 

 

STUDIECIRKLAR  KURSER 

Akvarellmålning sid 16 

Stickcafé sid 16 

Användning av mobil mm sid 16 

 

RESOR OCH DAGSUTFLYKTER sid 17 

 

DISTRIKTSAKTIVITETER sid 17 

MANSGRUPP sid 17 

 

ANNONSÖRER OCH SPONSORER  sid 18 

 

KALENDER sid 19 

 

INNEHÅLL 

 



3 
 

ORDFÖRANDE HAR ORDET! 

Varsågoda här kommer vårt program för våren 2021. 

Pandemin är långt ifrån över men vaccin är nu på gång 

så vi väljer se positivt på framtiden. Vi kommer dock 

inte ha några aktiviteter eller möten i januari utan 

hoppas kunna starta upp i liten skala den 10 februari 

med ett första månadsmöte. 

Årsmötet, som brukar hållas i början av februari, 

kommer ske ”per capsulam”, dvs genom att ni alla får 

handlingar per e-post. Se mer information längre fram 

här i programbladet. 

Vi har gjort några förändringar i vårprogrammet – vi 

presenterar nu alla aktiviteter och möten i kronologisk 

ordning. Vi tror att det nu blir tydligare och mindre 

bläddrande i programbladet för er. När det gäller 

cykelturer, boule, promenader, akvarellmålning och 

stickcafé mm presenteras de längre fram. 

Sedan hösten 2020 sänder vi regelbundet ut 

information till er medlemmar via e-post. Till att börja 

med var det för att informera om ändringar vi behövde 

göra men vi vill också påminna om kommande 

aktiviteter och att det är dags att anmäla sig samt 

informera om annat som händer i föreningen. Tyvärr 

når vi inte dig som inte anmält e-post - du kanske har 

det numera men missat informera oss? 

Med önskan om en härlig vår och att vi snart kan ses 

igen! 

Christina Vollert  
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INFORMATION OM FÖRENINGEN  

Välkommen alla nya som gamla till SPF Seniorerna 

Billdal. Vi är en ung lokalförening med ca 380 

medlemmar som bildades 1996 och hälsar alla 

pensionärer oavsett ålder välkomna. Vi vill vara i 

framkant och erbjuda gamla som nya aktiviteter i 

samklang med att omvärlden förändras men självklart 

också det som känns vant, roligt och tryggt! Vi 

arrangerar månadsmöten, friskvårdsaktiviteter, 

trivselkvällar, korta som långa resor, studiebesök, 

studiecirklar, konsert- och teaterbesök. Vårt motto är 

att ha roligt tillsammans med gamla nya och vänner! 

 

Vi tillhör SPF Seniorerna, en politiskt och religiöst 

obunden organisation med ca 260000 medlemmar. 

OBS! Förbundet driver äldrepolitiska frågor på alla 

nivåer. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa, 

rätt till vård och omsorg, boende samt rätt att arbeta! 

 

 
 

MEDLEMSKAP  
 

Vill du bli medlem, kontaktar du vår 

medlemssekreterare, Birgitta Kronberg.   

Du uppger personuppgifter som namn, personnr, 

gatuadress, telefonnummer samt e-postadress. Via  

e-post får du sedan all information från oss, distrikt och 

förbund. Om du saknar e-post lämnar vi förenings-

information på våra månadsmöten. 
  
Medlemsavgiften för 2021 är 275 kr. 

Vänmedlem med fullständigt medlemskap  

i annan SPF-förening har en avgift om 100 kr. 

Tidningen Senioren ingår i medlemskapet 
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Om du vill avsluta medlemskapet meddelar du det 

till föreningen senast den första (1)december 

innevarande år. Det är viktigt att du gör så, annars 

får vi betala full avgift till både distrikt och förbund 

nästkommande år för alla som finns registrerade hos 

oss den 1 december. Vänd dig till medlemssekreterare 

Birgitta Kronberg tel 0703-95 59 56 eller e-post 

birgitta.kronberg@gmail.com 

 

 

FÖRSÄKRINGAR 

Medlemmarna i SPF Seniorerna har en gruppolycksfalls-

försäkring, som ingår i medlemsavgiften vilken träder i 

kraft så snart avgiften är betald och medlemskapet är 

registrerat. Försäkringen gäller både till och från samt 

under möten, resor eller annat arrangemang som 

anordnats av SPF Seniorerna.  

 

 

FÖRENINGENS FORTLEVNAD 

Våra trogna funktionärer lägger ner ett engagerat 

arbete i sina uppdrag. Gamla går och nya kommer 

till och vi är alltid i behov av nya krafter. För att  

säkra SPF Seniorernas Billdals framtid är det 

nödvändigt att vi alla hjälps åt. Att vara med i våra 

arbetsgrupper, där både styrelse och övriga 

funktionärer ingår, är ett trevligt sätt att påverka. Vill 

du vara med   

Kontakta ordförande Christina Vollert,  

tel 0733-402699 eller spfbilldal@hotmail.com. 

 

 

VALBEREDNINGEN  

Föreningen söker även efter medlemmar som kan åta 

sig uppdrag som styrelseledamot.  Vi kan lova en 

intressant och givande tid. Styrelsen leder och fördelar 

föreningens arbete med hjälp av våra arbetsgrupper.  

Ny valberedning skall väljas vid årsmötet så hör av dig 

snarast till styrelsen om du vill bli en av dessa. 

mailto:spfbilldal@hotmail.com
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Ordförande Christina Vollert Tel 0733 - 402699

 chri.vollert@gmail.com 
 

1:e V. Ordf. Margareta Feldt Tel 0702 -865632 

 margareta.feldt@hotmail.com 
 

2:e V. Ordf. Gunilla Lilja Persson Tel 0709 - 710398

 gunillalp@gmail.com 
 

Sekreterare Mats Sabelström Tel 0704 - 923327    

 mats.sabelstrom@gmail.com  
  

Kassör Evert Bengtsson     Tel 0708 - 149382 

bengtssonevert47@gmail.com 
 

Ledamot Anneli Feeser Tel 0763 - 681157

 anneli.feeser@telia.com 
 

Ledamot   Lillemor Ljunggren Tel 0722-309730   

lillemor@nvm.se 

  

Ledamot    Lena Jacobson Tel 0708-308670 

 lena52jacobson@telia.com 

Styrelsen fram till årsmötet i februari  

Mats 

Sabelström 

 

Lena 

Jacobson 

 

Lillemor 

Ljunggren 

 

Margareta 

Feldt 

 

Christina 

Vollert 

 

Gunilla  

Persson Lilja 

 

Evert 

Bengtsson 

 

Anneli 

Feeser 

 

mailto:chri.vollert@gmail.com
mailto:margareta.feldt@hotmail.com
mailto:gunillalp@gmail.com
mailto:mats.sabelstrom@gmail.com
mailto:bengtssonevert47@gmail.com
mailto:anneli.feeser@telia.com
mailto:lillemor@nvm.se
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KONTAKTUPPGIFTER  

 

Föreningens postadress:  

SPF Seniorerna Billdal c/o 

Christina Vollert     

Sjöbackevägen 12, 

427 37 Billdal 

 

 

Föreningens e-post:  

allmänt: 

spfbilldal@hotmail.com 

bokning av aktiviteter: 

bokaspfbilldal@gmail.com *) 

 

 

 

 

 

Föreningens plusgiro: 

463139-6 

 

Hemsida: www.spfseniorerna.se  

gå till; Föreningar - Göteborgsdistriktet - Billdal. 

 

Plusgiro: 46 31 39-6 

 

Swish: 123 011 2722 alt QR kod här intill 

 

Facebook: gruppen SPF Seniorerna Billdal 

 

 

ÅRSMÖTE 2021 
 

Årsmötet 2021 kommer inte äga rum fysiskt  

då vi inte vet hur coronaläget ser ut i februari. Vi kan 

inte ha ett årsmöte där endast ett fåtal ges tillfälle att 

delta. Inte heller kan vi ha ett årsmöte som kanske 

måste ställas in. Alla kommer därför någon vecka in i 

februari få alla årsmöteshandlingar via e-post 

tillsammans med en svarssida där ni godkänner eller 

inte och som returneras till styrelsen. OBS! Ni som inte 

har e-post kan kontakta ordförande på 0733-402699 så 

postar vi handlingarna till er. 

Datum för årsmötesprotokoll kommer bli 25 februari 

2021, kort efter att vi tagit emot era svar. Mer 

information kommer längre fram.  

*) Ange aktivitet, namn och telefonnummer vid bokning 

mailto:spfbilldal@hotmail.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com%20*
http://www.spfseniorerna.se/
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MÅNADSMÖTEN 

Välkommen till vårens  

månadsmöten i Billdals  

kyrka som äger rum  

första onsdagen i  

månaden.  
 

Våra mötestider är mellan kl 11.00 och kl.13.30 
 

Anmälan: OBS, vi har obligatorisk anmälan då vi 

pga corona måste begränsa antalet deltagare! Anmälan 

sker till bokaspfbilldal@gmail.com eller Christina Vollert 

0733-402699 senast 3 dagar innan. Ni får bekräftelse 

på om ni kommit med. Meddela om ni inte kommer så 

någon annan i så fall kan få er plats! 

Avgift tas upp vid entrén: 70 kr för medlemmar och 

80 kr för gäster i mån av plats. Det går bra att swisha.   
 

Lotterier erbjuds vid entrén. Här finns också aktuell 

information och anmälningslistor till olika aktiviteter. 
 

Mötesordning  

Vi börjar med information för att  

direkt därefter fika. Pigga av kaffe  

och goda smörgåsar från Hemköp och samtal kring 

borden tar vi alla sedan del av underhållningen.  
 

Kl 11.00 – 11.30 aktuell föreningsinformation. 
 

Kl 11.30 -  12.00 kaffe, smörgås och kaka. 
 

Kl 12.00 -  13.00 underhållning med musik eller så 

lyssnar vi på ett intressant föredrag. 
 

Kl 13.00 – 13.30 lottdragning 
   

 
 

Tänk på våra allergiker; undvik parfymerade produkter! 
 

 

Kungsporten 
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KULTUR  TEATER  STUDIEBESÖK 

 

Lunchteater 

Lunchen serveras kl. 11.30 och före- 

ställningarna är mellan kl. 12.00 och 13.00.  

Efteråt tar de som vill en gemensam promenad genom 

staden. Då programmet för föreställningarna ännu inte 

är klart kommer vi att informera om datumen via e-

post i slutet av januari. 

Tid:          Samling kl. 11.00 vid entrén till Norges hus 

Plats:        Norges hus, Skånegatan 16 

Pris:           250 kr som betalas till föreningens PG  

           eller Swish senast sista anmälningsdagen 

Anmälan: Till Margareta Feldt tel. 0702-865632 eller 

                margareta.feldt@hotmail.com. Tid med- 

                delas när programmet är klart.  
 

 

Fikastråket  

Följ med till konserthuset och lyssna på ljuv 

kammarmusik med musiker ur Göteborgs Symfoniker. 

Program för konserterna är ännu inte kända – vi 

återkommer med information längre fram i vår. 

Tid:          Samling kl. 10.30.  

Plats:       Foajén Göteborgs konserthus  

Pris:         200 kr. I priset ingår kaffe och räksmörgås. 

         Betalas till föreningens PG eller Swish senast 

         sista anmälningsdagen 

Anmälan: Bindande anmälan till Margareta Feldt  

                margareta.feldt@hotmail.com eller  

                tel. 0702-865632. Tid meddelas när 

                programmet är klart.  

 

 

mailto:margareta.feldt@hotmail.com
mailto:margareta.feldt@hotmail.com
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AKTIVITETER  

 

FEBRUARI 

 

Onsdag 10 februari - Månadsmöte 

Tips och råd om bra kost och god hälsa  

Sofia Azami, måltidsutvecklare i Göteborgs  

stad Örgryte-Härlanda, föreläser om bra mat  

för seniorer och ger oss tips och råd om hur  

vi ska bevara hälsan genom åren. 

 

 

Tisdag 16 februari – Lunch  

Lunch på Nya Särögården kl 13.00 

Vi besöker Särögården, vid Särömotet, 

för lunch. Man tar sig enklast dit med bil 

eller expressbuss X3, fd Blå Express, 

från Snipen. 

Anmälan: Senast 11/2 till bokaspfbilldal@gmail.com 

eller till Christina Vollert 0733-402699. 

 

 

Fredag 26 februari – Muséebesök  

Besök Göteborgs Konstmuseum 

Vi får en guidad visning av muséets guldkorn i  

samlingen från renässansen till nutid. Max 15 per-

soner. Visningen varar ca 45 min. Efter besöket tar vi 

en kort promenad till en närliggande restaurang för 

gemensam lunch från menyn. Lunchen betalas på plats. 

Tid: kl 11.15 samling vid entrén 

Plats: Göteborgs Konstmuseum, Götaplatsen. 

Pris:   80 kr om du har årskort  

 140 kr vid köp av endagsentré 

 180 kr vid köp årskort inkl. entré 

Betalning: Föreningens PG eller Swish senast 12/2. 

 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com


11 
 

Anmälan: Senast den 12/2 till 

bokaspfbilldal@gmail.com eller till Lillemor Ljunggren 

på 0722-309730. Ange vilket typ av biljett du önskar 

vid anmälan samt om du följer med på lunchen. 

  

 

 

MARS 

 

Onsdag 3 mars - Månadsmöte 

Från gravallvarligt till dödskul! 

Lennart Palm, känd musiker från Lerum,  

gästar oss och berättar om sin ”udda”  

hobby. Han kryper under kyrkogolv och 

inspekterar/dokumenterar gravvalv från 

den svenska stormaktstiden. Ett roligt  

och intressant föredrag utlovas.  

 

Söndag 21 mars – Söndagsmiddag  

på Esters i Kungsbacka 

Vi träffas och äter en tidig söndagsmiddag 

tillsammans på Restaurang Esters, Norra 

Torggatan 4, Kungsbacka. Betalning på 

plats: Vi försöker samåka så säg till vid 

anmälan om du kör och har plats över 

eller om du vill åka med. 

Tid:          kl 15.00 

Anmälad: Senast 12/3 till bokaspfbilldal@gmail.com    

                eller till Christina Vollert 0733-402699 

 

 

 

 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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APRIL 

Onsdag 7 april - Månadsmöte 

Göteborgs landerier 

Den kände göteborgsförfattaren  

Åke Hertzberg besöker oss och  

berättar om Göteborgs landerier. 

 

Onsdag 14 april – Lunch   

Restaurang Sociale, Nya Hovås 

Vi äter lunch på restaurang Sociale i 

Nya Hovås. Betalning på plats 

Tid:          kl 13.00 

Anmälan: Senast 7/4 till bokaspfbilldal@gmail.com 

                eller Christina Vollert 0733-402699 

 

Fredag 23 april – Trivselkväll 

Räkfrossa, Skintebo Gille 

Välkommen på räkfrossa med 

baguette, ett glas vin och tillbehör 

samt kaffe och kaka. Underhåller oss 
på keyboard och dragspel gör Bengt 
Åkerberg som spelar all slags musik.. 

Tid:          kl 18.30 till fram på kvällen 

Pris:        200 kr medlem, 230 kr gäst. Betalning till 

                föreningens PG eller med Swish senast 

                sista anmälningsdag. 

Anmälan: Senast 16/4 till bokaspfbilldal@gmail.com 

                eller till Margareta Feldt 0702-865632. 

 

 

 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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MAJ 

Onsdag 5 maj - Månadsmöte 

Föredrag om hjärnan  

Stefan Hansen professor på Psykologiska 

institutionen Göteborgs universitet håller  

ett inspirerande och underhållande 

föredrag om vår mänskliga hjärna..  

  

Torsdag 20 maj – Vinprovning  

Välkommen att smaka på viner från 

Rhonedalen. Vi provar fyra viner med 

varierande karaktär. Efter provningen 

serveras en lätt kvällsvickning där 

man kan köpa mer dryck till maten. 

Vi avslutar med kaffe och kaka samt 

stillsam musik. 

Tid:          kl 18.30 till fram på kvällen 

Plats:       Skintebo Gille 

Pris:         250 kr för medlem, 280 kr för gäst. 

                Betalning till föreningens PG eller med 

                Swish senast sista anmälningsdag. 

Anmälan: Senast 9/5 till bokaspfbilldal@gmail.com 

                eller Mats Sabelström 0704-923327 

 

 

 

 

 

 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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JUNI 

Onsdag 9/6 – Sommarfest 

Hovås Billdals klubbhus 

Välkommen till föreningens trevliga  

avslutning på vårens aktiviteter. Vi  

inleder med en kortare utomhus- 

aktivitet innan vi bjuds på god mat  

inkl. ett glas vin och underhållning. 

Tid :         12.00 

Plats:       Hovås Billdal klubbhus  

Pris:         200 kr för medlem och 230 kr för gäst. 

                Betalas senast sista anmälningsdag till 

                föreningens PG eller Swish. 

Anmälan: Senast 25/5 på bokaspfbilldal@gmail.com 

                eller till Christina Vollert tel. 0733-402699. 
    

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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FRISKVÅRD 

Boule 

Alla är välkomna att spela Boule. Inga  

förkunskaper behövs. Vi har fina banor  

vid Lindåshallen.  

Vi spelar tisdagar kl. 11.00 – 13.00. Vi  

börjar i mars/april beroende på väder.  

För mer information kontakta Gunilla Seiler på tel: 

0733-448834 eller e-post: gunillaseiler@hotmail.com 

Cykla och luncha  

Häng med vårt cykelgäng på torsdagar med start 

i mars/april. Vi utgår från Bärnarps och  

efter cirka 10-20 km stannar vi och äter lunch.  

Det blir antingen på något trevligt matställe 

eller så äter vi medhavd matsäck. Ytterligare 

information skickas till de som anmält sig på 

cykelgruppens maillista. Informationen kommer  

även att finnas på föreningens hemsida. Vill du få 

information om cykelturerna på mail kontaktar du 
Christer på cgson@telia.com 

  

Promenader 

I vår promenerar vi fortsatt i närområdet för att 

minimera vårt bussåkande. Vi startar vid 11-

tiden onsdagar ojämna veckor, om det inte är 

månadsmöte, och är åter 13/14. Ta med egen 

fika! Vi börjar i mars/april beroende på väder. 

Promenadens mål och exakt tid meddelas via mail 

söndagen innan till de som anmält sig.  

Anmälan till lena52jacobson@telia.com eller Lena 

Jacobson tel. 0708-308670.  

 
 

mailto:gunillaseiler@hotmail.com
mailto:lena52jacobson@telia.com


16 
 

STUDIECIRKLAR  KURSER 
 

Akvarellmålning 

Välkommen! Inga förkunskaper krävs  

för dig som är ny, bara intresse för att  

prova på och lära nytt.  

Vi börjar tisdagen den 19 januari. 
Tid:  kl.10.00 – kl. 13.00 
Plats:  Skintebo Gille 
Pris:         100 kr som betalas via föreningens 

 PG eller Swish. 

Anmälan: För mer information och anmälan 

 kontakta Margareta Eriksson på 

 tel: 031-912667 eller 0708-353378. 

 

 

Stickcafé 

Vi stickar, syr, pratar och fikar. Vi börjar 18 januari. 

Tid:          Måndagar kl.10.00 - kl.12.00 

Plats:       Föreningslokalen på Holmbacken i 

                Skintebo 

Anmälan: Kontakta Birgitta Johansson på tel.        

031-931087 eller mobil: 0703-945636. 

 

 

 

Användning av mobil mm 

Bli vän med din mobil eller surfplatta  

– kurs för att komma igång eller bli bättre! 

Vi har inlett ett samarbete med avgångsklasser i 

gymnasiets projekt ”Ung företagsamhet” där vi  

kommer erbjuda några kurser i början av 2021.  

Vill du få hjälp med att komma igång med din 

mobil/surfplatta eller vill du bli bättre på att använda 

den – med t.ex. e-post, swish, Bank-id, Facebook, 

Instagram eller googla (söka information) …. bara du 

vet vad du vill lära mer om. 
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Anmälan: Kontakta Evert Bengtsson på 0708-149382 

eller bokaspfbilldal@gmail.com.  

Berätta om du vill ha hjälp från grunden eller bättra på 

de kunskaper du redan har. Kurserna kommer hållas i 

mindre grupper och så coronasäkert det går med 

avstånd, ansiktsmask mm. 

Passa på att på detta sätt få hjälp av de som är bäst på 

det här – våra ungdomar! 

 

RESOR  DAGSUTFLYKTER  
 
Vi hoppas kunna genomföra minst en dagstur till 

våren/sommaren men avvaktar med information till 

tidig vår när vi vet lite mer om vad som går att 

genomföra p.g.a. corona. Det vi kan säga är att vi 

planerar någon resa med egen buss, d.v.s. inte som del 

av en resebyrås utflykt. Information kommer via e-post 

och lämnas vid våra månadsmöten. 

 

Det är inte aktuellt med någon utlandsresa första 

halvåret 2021 då det är fortsatt stor covid-19 spridning 

ute i Europa och vi inte kan arrangera dessa resor 

själva. Kanske till hösten/vintern 2021 – vi avvaktar. 

 

 

DISTRIKTSAKTIVITETER 

Distriktet anordnar ett flertal träffar med bl.a. musik 

och filmvisning. Se kommande information på deras 

hemsida. Vi informerar även via e-post och på 

månadssmöten när programmen blir kända. 

 

MANSGRUPP 
 
Träffar för herrar som tittar på film, fikar och pratar. 

Hör av dig till Hans Bergsten 0706-292043 eller 

bokaspfbilldal@gmail.com om du vill vara med. 

mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
mailto:bokaspfbilldal@gmail.com
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tel. 031-914410  

Info@billdalsblommor.se 

Kungsporten 

Det bästa från havet 

 

 

 

 

  

   

 

Din lokala saluhallsbut ik.  

Kungsporten 

Kungsporten 

Marconigatan 23 (Frölunda Torg) 
Tel. 031-709 99 25 
info@frolundalillasaluhall.se 
www.frolundalillasaluhall.se 

ANNONSÖRER OCH SPONSORER  

 

Hedtångsvägen 14 

Tel 031- 363 65 10 (dygnet runt) 

Pensionärspris före kl. 14 

Kungsporten 6E 

Tel: 0736-370663 

www.fothalsanibilldal.se 

 

Tel 0709 – 588 655 

Nya Hovås 

mailto:Info@billdalsblommor.se
mailto:info@frolundalillasaluhall.se
http://www.fothalsanibilldal.se/
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Februari 23/4 Räkfrossa 

10/2 Månadsmöte 26/4 Stickcafé 

15/2 Stickcafé 27/4 Akvarellmålning 

16/2 Akvarellmålning 27/4 Boule 

16/2 Lunch 28/4 Promenad 

22/2 Stickcafé 29/4 Cykla och luncha 

23/2 Akvarellmålning Maj 

26/2 Muséebesök 3/5  Stickcafé 

Mars 4/5 Akvarellmålning 

1/3 Stickcafé 4/5 Boule 

2/3 Akvarellmålning 5/5 Månadsmöte 

3/3 Månadsmöte 6/5 Cykla och luncha 

8/3 Stickcafé 10/5 Stickcafé 

9/3 Akvarellmålning 11/5 Akvarellmålning 

15/3 Stickcafé 11/5 Boule 

16/3 Akvarellmålning 12/5 Promenad 

21/3 Söndagsmiddag 17/5 Stickcafé 

22/3 Stickcafé 18/5 Akvarellmålning 

23/3 Akvarellmålning 18/5 Boule 

29/3 Stickcafé 20/5 Cykla och luncha 

30/3 Akvarellmålning 20/5 Vinprovning 

31/3 Promenad 24/5 Stickcafé 

April 25/5 Akvarellmålning 

6/4 Akvarellmålning 25/5 Boule 

6/4 Boule 26/5 Promenad 

7/4 Månadsmöte 27/5 Cykla och luncha 

8/4 Cykla och luncha 31/5 Stickcafé 

12/4 Stickcafé Juni 

13/4 Akvarellmålning 1/6 Akvarellmålning 

13/4 Boule 1/6 Boule 

14/4 Lunch 3/6 Cykla och luncha 

14/4 Promenad 7/6 Stickcafé 

15/4 Cykla och luncha 8/6 Akvarellmålning 

19/4 Stickcafé 8/6 Boule 

20/4 Akvarellmålning 9/6 Sommarfest 

20/4 Boule 10/6 Cykla och luncha 

22/4 Cykla och luncha 16/6 Promenad 
 

KALENDER 
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