
GRIPEN

Välkommen till Gripen!               

Möteslokal och tid: Vagnhallen, Fontänen kl 14.00, pris 80 kronor om inget annat anges. Obligatorisk
anmälan till alla möten görs till Gunnel Karmrud, i första hand via mail, gunnel.karmrud@hotmail.se. 
Saknas möjlighet till att skicka mail så går det att ringa 013-121304.  

Anmälan till månadsträffarna senast torsdagen veckan innan!

 PROGRAM VÅREN 2020

Måndagen den 20 januari:  Mitch Hiller - ”The Beatles och lite blandat”.  Mitch är sångare, 
låtskrivare och musiker och kommer ursprungligen från England. Han är numera bosatt i Linköping

Måndagen den 17 februari: ÅRSMÖTE i SPF Seniorerna Gripen.                                                
OBS! Detta gäller som kallelse till ÅRSMÖTET.                                                                               
Årsmötet inleds med att Gripenkören underhåller med några trevliga  melodier.                  

Måndagen den 16 mars: Erik Gruvebäck sjunger bl a Ted Gärdestad. Erik Gruvebäck arbetar som 
präst i Valdemarsvik och Ringarums pastorat. Frilansar som underhållare, sångare och musiker inom 
olika genrer. 

Tisdagen den 14 april OBS!:  Camilla Smedberg, Åtvidaberg, frilansskribent och föreläsare om lokal
och social historia samt historiska brott. ”Bankrånet i Linköping”. Mötet inleds med skönsång av 
Gripenkören.

Måndagen den 11 maj: Sofie Hallin på sång ackompanjerad av Fredrik Ingå på klaviatur. Båda är 
gäster från Norrköping. 

Måndagen den 1 juni: Så har vi åter ett traditionellt säsongsavslut i Landeryds Hembygdspark. Det är
som vanligt grillfest och underhållning. Var och en tar med egen mat och dryck. Kostnad 20 kr per 
person för underhållning och hyra av parken. Vid regn och rusk får vi ställa in!

Som vanligt avslutar vi månadsträffarna med kaffe och ett lotteri.

                                                                 AKTIVITETER

Bowlingen börjar i Sporthallen den 7 januari och pågår sedan varje tisdag fram till och med den 28 
april 2020.  Ansvarig är Rolf Holmberg: tfn 013-213272 alt mobil 070-5756531. Efter säsongsavslutet 
i vår räknar vi med att åter börja spela bangolf  i Valla.

Pubaftnar: Vi planerar att ha några pubaftnar under våren. Datum, plats och tid kommer att meddelas 
på våra träffar och via e-post.

Alla SPF:are är varmt välkomna till våra resor, träffar och aktiviteter.

Logga gärna in på Gripens hemsida, www.spfseniorerna.se/gripen, för mer information.  

                                         

mailto:gunnel.karmrud@hotmail.se
http://www.spfseniorerna.se/gripen


                          RESOR

Vi gör en HEMLIG RESA torsdagen den 14 maj 2020. Avresa sker från Ekoxen kl 07.30 och från 
Cupolen kl 07.45. Hemkomsten beräknas till ca kl 20.00. Pris per person är  850:-- kr. Då ingår 
bussresa,  för- och eftermiddagskaffe, lunch och ett himla fint program.  Anmälan görs till Leif 
Andersson – mobil 070-872 59 74 eller Laila Hammarlund – mobil 070-717 66 43  eller skicka ett 
mejl – adress se under Styrelse.                                     

Vikingbuss skickar därefter ut resebevis och inbetalningskort till er. Anmäl er före den 17 april 2020.

   

                                                       

                                                                  STYRELSE

Ordförande: Tommy Eklund, tfn 070-6519610, e-post: eklund  tommy.  compactenergi.se  

Vice ordförande: Marie-Louice Ahlenbäck, tfn 0705-640694, e-post: ml.ahlenback@gmail.com

Sekreterare:  Cristina Andersson, tfn: 073-8022466, e-post: leicriand@gmail.com  

Kassör: Eva Jireborn, tfn: 076-0395489, e-post: evajireborn@icloud.com                                    

Ledamöter: 

Leif Andersson, tfn: 0708-725974, e-post: leicriand@gmail.com 

Laila Hammarlund, tfn: 0707-17 66 43, e-post: laila.hammarlund@comhem.se

Kjell Jagborn, tfn: 013-175047 / 0702-330800, e-post: kj.jagborn@gmail.com   

Gunnel Karmrud, tfn: 013-121304 / 0725-799300, e-post: gunnel.karmrud@hotmail.se.    

Eva Lantz, tfn: 073-0439963, e-post: eva.gruffe@gmail.com

Berith Rundberg, tfn:  0709-315598, e-post: rundbergb@gmail.com 

Amy Sidbo, tfn: 0708-831801, e-post: amysidbo@hotmail.com 
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