
SPF-kalendern - månadsmöten onsdagar kl 14.00 i
Församlingshemmet

2018

19/9 Svenska ortsnamn - Gunilla Jonsson Ermedal.
Hörsel, trafik- och LIF-information.

17/10 Toms Swingorkester från Eskilstuna.

21/11 Hans Fredlund f smittskyddsläkare informerar samt SPF-kören
med SPF-orkestern..

13/12 Lucia

Aktivitetsdagen den 2 augusti  på Linde Golfklubb blev uppskattad av de
ca 30 deltagarna, vi  provade bl. annat puttning, utslag och
paddel.Därefter intogs en gemensam lunch.

Höstens program inleds med att Gunilla Jonsson Ermedal  förklarar
bakgrunden till våra ortsnamn. Nils-Eric Söderström informerar om
hörselfrågor samt Sven-Åke Gustavsson om trafikfrågor.

Klubbchef Ricky Nordahl   informerar om LIF-Lindesberg handbolls-
satsning och organisation. Ricky kommer också att dela ut ett stort antal
fribiljetter till LIFs hemmapremiär den 23 sep.

Välkomna nya som gamla medlemmar till ett nytt verksamhetsår.

Arne Andersson ordf.

Mobil: 070 5567767
Epost: arneleander@telia.com

Resekommittén har ordet:

Reijmyreresan den 26 september......

Bussen avgår från
Grillköket 07.10
Östermalms 07.15
Resecentrum 07.25             Hemkomst c:a 18.00

Söndagen den 21/10 har vi möjlighet att med buss från Lindesberg
åka till Säffleoperan.

De ger musikalen SPELMAN PÅ
TAKET.

Lasses resor står för arrangemanget.

Musikalklassikern Spelman på taket har
spelats för utsålda hus världen över och på SäffleOperan blev den en stor
succé redan för 30 år sedan, med teaterns grundare i huvudrollen. Denna
klassiker håller än! Med en ständigt aktuell handling om kärlek, traditioner,
mod, avsked, förändring och en stor dos humor!

Rollen som Tevje kommer att göras av ingen mindre än Mikael Samuelson,
känd från våra stora scener runt om i Sverige.

Längd: Ca 3 timmar inklusive paus.

Pris 795 kr.
I priset ingår resa, buffélunch och  bokade platser i salongen.

Resan sker i samarbete med Vuxenskolan.
Anmäl till Margareta 070 563 11 48 eller Anne-Christine 070 769 38 32
senast
Resan kommer att betalas direkt till Lasses resor, inbetalningskort skickas ut
efter anmälan.

Julbordsresa 2018

Preliminärt sker julbordsresan den 3/12.



Ordförande har ordet:

SPF Seniorerna Lindesberg är förening nr 180-312 i Sveriges Pensionärsförbund SPF och
bildad 1976.
Föreningen har omkring 600 medlemmar.
Ordförande och ansvarig utgivare är Arne Andersson.
E-post: arneleander@telia.com
Hemsida: www.spf.se/lindesberg

SPF-Nytt          Nr 3 / Sep 2018

Bowling

Nu är det tid att börja bowla igen. Jag hoppas att ni har haft en bra
sommar.
Vi börjar måndag den 17 september kl. 14.00 och kl.15.00
Jag har ännu inte fått någon information om ändrade tider, men det kan
komma.
Vi har några platser kvar, kl.14.00 om ni vill pröva på bowling.
Ny medlemmar ? Ring till Birgitta 0581-16929
Gamla medlemmar som av en eller annan anledning vill sluta. Ring mig
gärna i god tid innan vi startar.
Välkomna till en ny säsong

Birgitta

Kom ihåg...

Vår hemsida www.spf.se/lindesberg
där allt aktuellt läggas ut. Vi är även
aktiva på Facebook där gruppen nu-
mera är sluten vilket innebär att endast
medlemmar kan läsa och skriva i
gruppen.
Gruppens namn är SPF Seniorerna
Lindesberg.

Studier - Vuxenskolan

Vuxenskolans kursprogram för hösten 2018 och våren 2019 finns nu på
vår hemsida eller i fönstret hos Vuxenskolan.

Hej på er !

Efter en mycket varm och skön sommar hoppas
jag att Ni är laddade för en höst med trevliga  SPF
träffar samt program som tilltalar Er.

En vacker sommar var det...


