
 

En sammanställning av de aktiviteter som anordnas av 
SPFs programkommitté i december månad. 
Välkommen med din anmälan.  
 
OBS! Viktig information 

På hemställan från Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att införa 
vaccinations-bevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 
inomhus med fler än 100 deltagare från den 1 december. Vi vill göra dig 
uppmärksam på att vi inom SPF följer de rekommendationer som 
myndigheterna utfärdar. 
 

 

  

  

1 december kl 14.00 i Scenrummet i Messingen 
Povels naturbarn 
 
Se tidigare utskick. Om du som anmält dig får förhinder, måste du meddela 
det till birgitta.hogelin@spfvasby.se, så att någon annan kan få din plats. 
  

Obs! Inför ditt besök i Messingen den 1 december ber vi dig att ta med intyg 
som visar att du är vaccinerad mot covid. Intyget visar du upp i samband med 
att du registreras och får din inträdesbiljett. Har du frågor, 
kontakta birgitta.hogelin@spfvasby.se eller 073 035 83 44 

 
  
 

2 december kl 13.00 
Arlanda Flygsamlingar 

 

På Arlanda Flygsamlingar, som är ett civilt flygmuseum, hittar du motorer, 
flygplan, flygsimulator och spännande delar av flyghistorien samlade på en 
plats. I samlingarna finns 30 flygplan tillverkade mellan 1919 och 1991, 30 
motorer, 3 fordon, 3 flygsimulatorer och en mängd kringutrustning. 
 
Anmälan senast 29 november till peo.bergman@spfvasby.se eller 
070-580 19 40. 
Betala 100 kr till bankgiro 5139-1456 efter klartecken om plats. Märk 
betalningen Arlanda flyg och ditt/era namn. 
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15 december kl 11.00 
Jenny & Jussi 
 
På biografen Zita, Birger Jarlsgatan 37, visar Anders Hanser filmen Jenny & 
Jussi. I år är det 200 år sedan Jenny Lind föddes. I mitten av 1800-talet var 
hon världens mest firade operasångerska. År 2011 skulle Jussi Björling fyllt 
100 år. Varje år hyllas han med en konsert i sin hembygd i Hälsingland. 
 

Anmälan senast 1 december till birgitta.bjorklund@spfvasby.se eller 
070-258 69 34. Betala 165 kr till bankgiro 5139-1456 senast 8 december efter 
klartecken om plats. Märk betalningen Hansers bio och ditt/era namn 
 
 
  
 

    

 

 

 

 

Mötet är fullbokat! 

 

 

20 december 
Månadsmöte kl 14.00 i Messingen 
Musik ska byggas utav glädje …. 
  

 

Till vår stora glädje kan vi välkomna Lill Lindfors, 
en av våra största och mest omtyckta artister, 
kompositör, skådespelare, textförfattare till egna 
shower och till två barnböcker. Hon är även 
föredragshållare, barnambassadör i UNICEF och 
har ett brinnande engagemang för utsatta barn 
och flickors utbildning i världen. 
 
Därefter serveras en julinspirerad smörgås med 
dryck, kaffe, te och kaka i matsalen. Lotteri. 
 
Obligatorisk anmälan tidigast 25/11 
till manadsmote@spfvasby.se eller 070-845 43 
01 Britt Höglöv. Ange om du vill ha vegetariskt 
alternativ. Deltagarantalet är begränsat. Om du 
får förhinder måste du meddela det, så att någon 
annan kan få din plats. 
 
Obs! Inför ditt besök i Messingen den 20 
december ber vi dig att ta med intyg som 
visar att du är vaccinerad mot covid. 
 
Betala 100 kr till bankkonto 5139-1456 senast 16 
december efter klartecken om plats. Märk 
betalningen 20/12 och ditt/era namn. 
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