
Skivor till kaffet - ett extramöte

Den 12 april hade vi ett extra
insatt medlemsmöte med Peter
Flack, Bo Jardler och Bo Frans-
son som underhållare.
Och underhållna det blev vi alla
c:a 140 medlemmar som letat oss
till Församlingshemmet i vår-
vädret.
Innan jag refererar själva mötet
vill jag harangera våra "kaffe-
tanter". Vilket arbete som läggs
ner inför varje möte och det här
var dessutom ett extramöte. Två
av dessa lyckades jag fånga på
bild men de får representera
samtliga.

Åter till underhållningen... Peter
Flack behöver bara visa sig så blir man glad och han kan berätta en god
fräckis. Så inledde han.
Därefter vidtog en frågesport som bestod av 9 stycken musikfrågor vilka
han tillsammans med Bosse Jardler och Bo Fransson förmedlade.

Bosse Jardler visade sig ha anknytning till Lindesberg, bara det, och Bo
Fransson var helt enastående med
att hitta olika låtar som vi fick
önska.Frågorna rättades och två
SPF:are nämligen Nils-Erik Söder-
ström och Ken Ställberg lyckades
pricka in 7 rätt vilket belönades
med en varsin skraplott på vilken
Nils-Erik vann 50 kr. Bravo!
Peter Flack skötte därefter lott-
dragningen och vi gick därefter hem med ett leende på läpparna. Kanske
speciellt som vår ordförande Arne halvt om halvt lovade att Peter och co
kommer tillbaka nästa år.

Sommaraktivitetsdag
med SPF

Torsdagen den 2 augusti

Linde Golfklubb
Samling kl.9,30 vid golfklubbens
restaurang med kaffe/smörgås
Info om Linde GK av Stefan Leskinen

10.00- ca.12.00 Aktiviteter att prova på
* Puttning på puttningsgrenen
* Chipning
* Provspel Paddeltennis
* Möjlighet att prova utslag på
drivingranchen
Lunch 12.30

Kostnad 70:-
Anmälan till Eva Ståby 073-0563893 e-post eva.ake@live.com eller
Arne Andersson 070-5567767 senast den 31/7.

I december planerar vi en julbordskryssning, prel datum 3 /12. Blir vi 35
deltagare, hämtar bussen i Lindesberg. Vi återkommer om detta! Har ni idéer,
förslag om resor och utflykter: hör av er! Vi välkomnar förslag!

Anne-Christine Kreij Margareta Burman
070-769 38 32 070-563 11 48

Ordförande har ordet

Nu är våren på gång och vi ser fram mot en varm
sommar.
När man blickar tillbaka på de SPF-möten som
varitunder året gläds jag åt att de varit mycket
välbesökta och trevliga. Marsmötet toppades med Matin Almgren som
gästade oss inför fullsatt lokal.
Den 2 augusti mjukstartar vi hösten med en aktivitetsdag på Linde
Golfklubb se nedan.
Därefter startar vi den 19 september.



Resekommittén har ordet:

Vi i Resekommittén är glada för det
gensvar vi på de resor vi ordnar.
Många positiva och glada SPF-are
deltagit på våra utflykter!

Till hösten planerar vi en resa till
Reijmyre den 26/9. Bussen går strax
före kl 8.00 från de vanliga påstigningsplatserna.

Väl framme bjuds vi på förmiddagskaffe
på Reijmyre Gestgifveri. Därefter visar
en guide oss runt på glasbruket och vi får
se processen flytande massa – blåsning –
färdiga vackra föremål. Glasmuséet,
smedja, garveri, väveri mm finns också
att beskåda.Produkter finns att köpa.

SPF Seniorerna Lindesberg har  VÅRAVSLUTNING
onsdagen den 23 maj kl 13.00 på USKAVI.

Ring Krister Hedman 0706-248610 eller Ingrid Beskow 0705-
981378 och anmäl dig senast den 15 maj.
Pris 100:- för fläskytterfile med ugnsbakad potatis eller panerad fisk
med potatis och kall sås, sallad, kaffe och kaka.
Säg till om ev. specialmat.

Var och en tar sig dit med egen bil ta kontakt med varandra för
samåkning..

Friskvårdskommittèn ordnar med en trevlig promenad med kluriga
frågor och fina vinster. Lotter kommer att säljas.

VÄLKOMNA!

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
Facebookadress: SPF Seniorerna Lindesberg
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SPF-kalendern - månadsmöten onsdagar kl 14.00 i
Församlingshemmet

2018

23/5 Våravslutning på Uskavi kl 13.00 Obs! flyttat datum
2/8 Aktivitetsdag på Linde Golfklubb
16/8 Politisk utfrågning i Församlingshemmet av lokala politiker

15.00 - 18.00 PRO anordnar SPF inbjudna
19/9 Svenska ortsnamn - Gunilla Jonsson Ermedal

Hörsel- och trafikinformation
17/10 Toms Swingorkester från Eskilstuna
21/11 Hans Fredlund f smittskyddsläkare informerar samt SPF-kören

med SPF-orkestern.
13/12 Lucia

Lunchen intas på Gestgifveriet och eftermiddagskaffe i
kaffestugan.Inklusive resa, kaffe, lunch, entréer och guidning kostar
resan c:a 500 kr.

Anmälan till Anne-Christine eller Margareta.


