
Upptaktsmötet i Löa den 25/8

Upptaktsmöte i Löa med 90 medlemmar som bjöds på underhållning av
Lamonic, kaffe och smörgåstårta samt buss för de som ville. Ordförande
Arne Andersson bad om ursäkt för att han störde
sorlet för att hälsa oss välkomna, det hördes att
vi inte träffats på länge! Resor är inplanerade
under hösten fick vi information om, däremot är
det oklart när vi kan starta upp våra möten då vi
inte får vara i Församlingshemmet. Vem vann på
lotteriet?

Resekommittén rapporterar...

Nedanstående resor är inplanerade och vi hoppas att de kommer till
stånd. Du kan anmäla dig men komihåg att du ska vara fullt vaccinerad
och frisk.

Hemlig dagstur med SPF den 22/9

I den hemliga resan ingår buss, fika och lunch på Älgen.
Pris: 400:-
Hemkomst c:a 16.00
Bussen hämtar vid Kretschmans 08.30 och därefter 08.45 vid Rese-
centrum
Anmälan till Conny 070 628 27 29 eller Monika 070 649 24 96 senast
den 18/9
Ange vid anmälan om du vill sitta själv eller i par samt var du stiger på..

Betalning: Bg 316-4928 eller Swish nr 123 056 06 98 senast 18/9 märk
med Ditt namn och Hemlig resa.

Söndag 
17 oktober    

Följ med på vår resa till Värm-
land och Säffleoperan i höst. Vi
reser söndag 17 oktober 2021.
En god buffélunch med stort
salladsbord, flera varmrätter,
dryck, kaffe och tårta på Säffle

stadshotell samt bra platser på teatern fulländar vår resa.

Vår buss går från Lindesberg  resecentrum  09.45
Föreställningen börjar kl 15.00 och pågår c:a tre timmar med paus

Pris  795:-. Detta inkluderar resa i skön helturistbuss, buffélunch med
dryck, kaffe och tårta samt bra platser på teatern.

                 ANMÄLAN SENAST 15/9 TILL

         Margareta Burman tel  070 – 563 1148
Betalas senast den 15/9 till Bg 5753-1063 (Lasses Resor) Uppge Säffle

och ditt namn.

Alla som har en dator, Smartfone, Ipad eller motsvarande av annat märke
gå med i vår grupp på Facebook.
Att nå alla med information är svårt, egentligen är det endast SPF-Nytt
som når ut till alla, men ibland måste en information ut och då är det
enklast att det sker via Facebook.
Vår grupp heter SPF Seniorerna Lindesberg. Om du inte redan har
facebook ta hem appen till din telefon eller padda, starta appen och skriv
in vår grupp. Du uppmanas då att ansöka om medlemskap vilket beviljas
omgående av vår administratör.
Ta hjälp av barn, barnbarn eller någon annan men gå med i Facebook.
Och... det är inte farligt att vara med i vår grupp..

Facebook



SPF Seniorerna Lindesberg är förening nr 180-312 i Sveriges Pensionärsförbund SPF och
bildad 1976.
Föreningen har omkring 557 medlemmar.
Ordförande och ansvarig utgivare är Arne Andersson.
E-post: arneleander@telia.com
Hemsida: www.spf.se/lindesberg
Facebook: SPF Seniorerna Lindesberg

SPF-Nytt                Nr 4 / Sep 2021

Ordförande informerar...
Tack alla som kom till Löa Bygdegård och gjorde vår
upptaktsträff till en välbesökt och trevlig
eftermiddag. Det var med stor glädje som vi fick
uppleva det sorl och gemensamhet som har
saknats under lång tid.

Vi hade hoppats få fortsätta våra träffar i
Församlingshemmet, Men av någon underlig
anledning har man nekat oss tillträde till lokalen
året ut.
Vi har beslutat att vara på Folkets Hus närmare
bestämt på Tittis  Bistro under hösten, därefter får
vi se. Vi kör igång den 16/9 kl 15.00 på Tittis Bistro.

Obs! i september har vi mötet på torsdagen!!
Promenaderna på tisdagar har startat, på hemsidan finns det en plan
över vart promenaderna går vid varje tillfälle. Naturspanarna som är
mycket populära, kolla facebook och hemsidan när Anita inbjuder till
spaning.

Glädjande är att många SPF resor är på gång, se vidare i detta blad. Jag
önskar alla en skön och solig höst, hoppas att vi kan träffas snart.
Den 29/9 är det demonstration om Lasarettet, samling Lasarettets
parkering 16.30

Jag vill även tala om att vi har förhandlat fram ett bra lunchpris på både
Lindegården och Tittis Bistro. 75:- gäller alla dagar mot uppvisande av
aktuellt SPF-medlemskort.

Arne Andersson

Julbordsresa den 29/11

Vi försöker återuppta den mycket populära julbordsresan till Åland den
29/11.Vi åker med Charterbuss. I resan ingår buss tor Stockholm, kryss-
ning med Viking Cinderella. Del i insides B-hytt med golvstående
sängar samt julbord i restaurang The Buffet. Div drycker ingår i priset.

Pris 620:-

Tillägg: Julbord i restaurang Sieview exkl dryck 100:-
Del i fönsterhytt kat A 100:-
Enkelhytt insides 100:-
Avbeställningsaskydd per par 60:- frivilligt

Anmälan: Tidigast den 1 oktober till Margareta Burman 070-
5631148
Vid anmälan ange  namn, adress, telefonnummer, person
nummer samt epostadress  till den som ska betala resan.
Saknar du epostadress ange detta.

Betalning: Till Charterbuss senast 29/10 via utsänd faktura.

Legitimation: krävs för att komma ombord!

Program 2021
16/9 Obs! torsdag kl 15.00 Tittis Bistro! Underhållning, kaffe,

lotterier mm
20/10 Program ännu ej fastställt
17/11 Program ännu ej fastställt
13/12 Lucia


