
Resekommittén har ordet:

Inför verksamhetsåret 2020 har vi planerat följande resor:

Kryssning med DFDS färja Oslo-Köpenhamn den 11/5 - 13/5  tillsam-
mans med SPF Hällefors. Vi åker buss från Lindesberg genom Värmland
till Oslo, kort rundtur och därefter går vi ombord och och seglar mot
Köpenhamn. Där får vi en rundtur och viss fri tid. På kvällen åter med båt
mot Oslo. Dagen efter är vi hemma igen.
Se även infoblad och på vår hemsida www.spf.se/lindesberg!

En dagstur med buss till Vadstena den 3 juni. Vi besöker slottet och
klostret. Mer info senare!

Ungern den 4-11 september. Upplevelser, mat och vin mm.Vi flyger från
Arlanda till Budapest där vi bor i 8 dagar. Svensktalande guide på alla
utflykter.
Arrangör: Lasses Resor,  info kommer både på hemsidan och som blad..

Säffleoperan. Intresset verkar mycket stort för ytterligare ett besök
hösten 2020. Vi återkommer med detta!

Margareta, Conny och  Sven

Vill du säga upp ditt medlemskap i SPF måste det göras senast den
31/12 annars kvarstår man som medlem i ytterligare 1 år. Betalar man
inte medlemsavgiften får föreningen stå för avgiften vilket gör att andra

drabbas. Tänk på det!

Arne Andersson ordf

Mobil: 070 5567767

Epost: arneleander@telia.com

Anmälan till julbord på Lindegården

Julbord på Lindegården den 7/12 kl 13.00
Pris: 250:-

Anmälan: På utlagda listor på mötet den 20/11 eller Eva Ståby 073-
0563893 eller Ingrid Beskow 070-5981375.

Anmälan Lucia

Anmäl till Eva Ståby 073-0563893 eller Ingrid Beskow 070-5981375

Bridge

Vi träffas tisdagseftermiddagar i
Handelsbankshuset och spelar bridge.

Vi välkomnar fler spelsugna till denna
trivsamma eftermiddag. Alltså tisdagar kl
13.30.

Välkomna!



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
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Hej på er !

Det är snart jul med allt vad det innebär. Vi i SPF Seniorerna Lindesberg
ska fira detta dels med Luciafirande den 12/12 som vanligt på
Församlingshemmet. Ett gäng åker på Julbordsresa till Åland den 3/12,
full buss 57 st. Nytt för i år är att vi även ska ha julbord på Lindegården
den 7/12 kl 13.00. Pris 250:-
Alla ni som inte kan/vill följa med till Åland har här en möjlighet till ett
billigt och gott julbord. Ja även ni som åker till Åland är välkomna.!

Anmälan senast den 20/11.

Hösten är här.....

Kom ihåg...

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

SPF-kalendern - månadsmöten onsdagar kl 14.00 i
Församlingshemmet

2019
20/11 SPF-kören samt info om 1177.se
3/12 Julbordsresa med Cinderella
7/12 Julbord på Lindegården kl 13.00 anmäl senast den 20/11.
12/12 Lucia med julgröt.
15/1 Bengt-Ingvars med Anders från Karlstad, spelar och sjunger
19/2 Årsmöte
18/3 Ännu ej fasställt
15/4 Ännu ej fastställt
27/5 Avslutning

Berättelse om en härlig resa till Toscana

Eva Ståby har skrivit ett reportage från SPF:s resa till Toscana den 10
september i år. På grund av reportaget omfattning kan den tyvärr inte
presenteras här vilket är synd. I stället har vi lagt upp det på nätet. Det
finns en länk på första sidan.
Läs den den är värd att läsa!


