
SPF Seniorerna Enabygden resekommittés program 2018. 
  

  

22 mars torsdag Uppsala Stadsteater. Ett skri i natten. En hemsk komedi. 

En nyskriven pjäs av Anders Lundin, känd från scen och TV, samt Hans 

Marklund, flitigt anlitad regissör till teater, musikal och show. 

   Pris: 525 kr inkl. fika i pausen. 

Bokning på reservlista 

  

17 april tisdag  Kulturhuset Stadsteatern Sthlm. Våra drömmars stad. 

Detta är en lunchföreställning som börjar 13.00.  

Pris 640 kr inkl. fika i pausen. 

    Bokning på reservlista 

 

14 maj måndag Bodatomtens Hantverksgård 

 En halvdagsresa till Eriksund där Margita och Göte Rydh hälsar oss 

välkomna. Här får vi guidad tur i en dröm om svunnen tid med smeden i 

fokus. Förmiddagsfika med smörgås ingår. 

 Pris 325 kr  inkl fika. 

 Sista anmälningsdag 2018-04-30. Max 40 pers. 

 

28 maj-1 juni Blekingeresa tillsammans med cirkeldeltagare. 

 5 dagar med buss till Blekinge och Småland.  Se sep. program.                

 Pris 6 700 kr (+2 530 för enkelrum) inkl buss, hotell med frukost, tre 

middagar, fyra luncher, fm- och em-kaffe, inträden och guidningar. 

Intresseanmälan till Resekommittéen helst före 1 april 2018. 

 

12 juni tisdag Hemlig resa till…. Ja inte långt borta i alla fall och inte österut. 

Heldagsresa. (resan den 11 juni är fulltecknad) 

Pris 740 kr inkl förmiddagsfika och lunch. 

Sista anmälningsdag 2018-05-15 

 

22 aug onsdag Cornelis i våra hjärtan på Den Gyldene Freden i Gamla Stan. 

Visartisten Mikael Edfelt berättar om Den Gyldene Fredens historia och 

ger, tillsammans med gitarristen Mattias Olofsson, föreställningen Cornelis 

i våra hjärtan, där han berättar om Cornelis Vreeswijks spännande liv och 

sjunger hans mest populära visor. Tvårätters middag.  
Pris 650 kr inkl 2-rätters meny och underhållning. Max 40 personer. 

Sista anmälningsdag 2018-06-30 

 

Bevaka information vid föreningens månadsmöten och på hemsidan samt i EP under rubriken 

föreningar. Det går bra att boka sig på reservlista, det händer ibland avbokningar av olika 

anledningar. Anmälningar till Lisbeth Broström tfn. 070 287 48 94. May-Britt Waghorn tfn. 

070 277 03 53. Torbjörn From tfn. 070 240 75 78. 

 

2018-03-09 


