
 

Fredag 16/8 kl.11.00 från Bauergårdens brygga. Samåkning. 

Utflykt med Trolska båtturer         
Vi glider runt i Örenkanalen och bland öarna i Bunnsjön 
och landar vid sjöstugan hos Trolska båtturer i Roten 
där vi äter lunch. Åter i Gränna ca kl.16.00-17.00 

Anmälan till Måns tel: 073/822 96 41  

E-post 039041600@telia.com 

Pris 299 kr inkl. fika och lunch.                        

 Månadsträff i Storstugan måndag 28/10 kl.14.30 

Nu kommer höstkollektionen!    
Seniorshopen kommer tillbaka till oss med kläder av 

klassiskt modernt snitt för damer och herrar och 

packar upp i Storstugan.                                                           

Och… det är några av våra egna medlemmar som 

går mannekäng för oss andra!           
Pris 50 kr.                                                              

 

Pris 50 kr. 

Månadsträff i Storstugan måndag 26/8 kl.14.30           

Var lade jag nycklarna ? Stängde 

jag av spisen? Vad är koden till bankkortet nu igen? Visst 
låter det bekant. Att glömma är helt naturligt och drabbar oss 
alla, men det kan ställa till mycket besvär i vardagen. Den här 
föreläsningen med Karin Holmbom ger dig verktyg för att 
minnas bättre. Med enkla metoder kan du träna upp din för-
måga att komma ihåg till exempel fakta, siffror och namn.  

 

Tisdag 8/10 buss från Coop kl.9.00                    

Anmälan till Måns tel: 073/822 96 41  

E-post 039041600@telia.com Pris 250 kr. 

Nu blir det bussutflykt! 
Vi åker först till Mopedmusèet i Björkenäs där vi även 
fikar. Sedan blir det fantastiska Husqvarna Fabriks- 
muséeum där vi efter en stunds information går runt  
och kollar allt man gjort genom åren. Så blir det lunch. 

 

Pris 50 kr. 

Månadsträff i Storstugan måndag 30/9 kl.14.30 

Tiotusen röda rosor…. Inge Fridén 
Han är bra! Fick vi veta från SPF i Jönköping där han sjöng 
och underhöll tidigare i år. Inge Fridéns program utforma-
des som något av en frågesport, där det gällde att känna 
igen melodi och årtal, artist och helst också varifrån artis-
ten kommer. 

    Månadsträff i Storstugan måndag 25/11 kl.14.30 

 

Årsmöte  

Kenneth Holmström  
underhåller oss. 

Föreningen bjuder på underhållning och kaffe.                                                            

 Utflykt till Linköping söndag 1/12 kl.10.30 från Coop                      

Julmarknad Friluftsmuseet i Gamla Linköping 

anordnar under första advent en riktigt gammeldags julmarknad 

där fokus ligger på hantverk och mat av högsta kvalitet, stäm-

ningsfull musik och såklart jultomten. Om man vill ta del av 

gammeldags jultraditioner kan man göra ett besök i de julpyn-

tade museihemmen där julstöket pågår för fullt. Pris 100 kr. 

 Månadsträff i Storstugan måndag 27/1 kl.14.30                       

Andreas Ljung - mä västgötskan i blodet  

Andreas har satt ihop ett visprogram där han blandar sina 

egna alster med låtar från sin far Mats Ljungs låtskatt. 

Mellan visorna utlovas kåserier och historier som garante-

rat lockar till skratt. 
Pris 50 kr. 

Fredag 6/12 kl.12.30. Samåkning.                                          

Julbord med julprogram på 

Smålandsgården    

     

 

Anmälan till Måns tel: 073/822 96 41 

E-post 039041600@telia.com Pris 250 kr. 

Månadsträff i Storstugan måndag 24/2 kl.14.30  

"Lucky Strike" 
När amerikanerna kom till byn                           
En prisbelönad berättelse om Kärlek och dramatik under 
andra världskriget och med anknytning till Gränna.       
Fotografen och författaren Jan-Olof Nilsson visar och berättar. 

Pris 50 kr. 
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