
 

 

 

ONSDAG 22 JANUARI  

Julgransplundring 

Vi kommer att gemensamt slänga ut julen genom en ”julgransplundring”. För dig som vill 

sjunga lite allsång till kända julsånger passar denna träff perfekt. Jonny Carlson drar i 

dragspelet och vi sjunger. 

För den som vill och törs tar vi lite dans kring granen. Tomten har lovat att titta in och hälsa 

på. Vad vi gör med granen? Kom får du se! 

Anmälan: Senast 15 januari. Lista finns utlagd på månadsmöten.  

SMS kan göras till Lennart Lööw 073-981 69 24 

 

 

ONSDAG 19 FEBRUARI 

Guidning i den digitala världen 

 Digitaliseringen går undan, appmarknaden fortsätter att växa snabbt, hänger du med? De nya 

betalningsmetoderna är förvirrande många, de mobila betalningarna ökar stadigt. Under denna 

eftermiddag kommer vi att få information av Magnus Åström från Swedbank. Vi kommer få 

bra tips om hur vi skall hantera bankID, swish och andra digitala tjänster. 

Anmälan till Vivianne Arfwidson endast tel ej sms 070-314 01 45 eller lista på månadsmöte                 

senast 15 februari. 

 

 

 

60 kr  

Inkl fika 



 

 

 

ONSDAG 18 MARS 

Senior Shop 

 
Det blir traditionsenligt modevisning under ledning av Kristina Fritz. 

Våra stiliga mannekänger kommer att visa vårens och sommarens heta kläder. 

 

Anmälan till Magnus Eklund tel/alt sms 070-717 54 56, eller till Maud Jönsson per telefon       

073-501 19 90, eller på lista vid månadsmöten senast 10 mars. 

 

 

 

 

 
 

ONSDAG 15 APRIL 

Södra Munksjön Utvecklings AB  

Henrik Gustafsson från SMUAB kommer och berättar om hur Jönköping tar nästa viktiga steg 

i sin omvandling som stad. Med området Södra Munksjön bygger de nya stadsdelar med 

bostäder för flera tusen invånare. Södra Munksjön blir en ny knutpunkt i Jönköping, fyllt av 

liv, människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Området ska vara 

attraktivt för både boende och besökare. Det ska locka till nyfikenhet och göra invånarna 

stolta över sin stad! 

Anmälan till Lennart Lööw sms 073-981 69 24 senast 8 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

Onsdag 20 maj  

Jan Wass, fd bankdirektör 

 
Vår trogne medlem Jan Wass kommer att berätta om "Ett strövtåg med en finansman och 

några udda upplevelser efter vägen". 

Anmälan till Lennart Lööw sms 073-981 69 24 senast 13 maj. 

 


