
Medlemsblad inför våren och sommaren 2019.                   

Välkommen till en vår och sommarperiod med SPF Seniorerna 
Stenbocken. Som vanligt har vi ett  fullspäckat program med många 
intressanta aktiviteter. Ta möjligheten att delta i våra sammankomster för 
att lyssna på den information och underhållning vi har på våra träffar.

Vårt samarbete med Västra Kretsen gör det också möjligt att kunna välja 
flera resor, operaföreställning, teater m m.

Program för våren och sommaren 2019:

Månadsmöten har vi som vanligt första onsdagen kl 15 00 i varje månad 
(utan i juli och augusti ) På Trivselhuset i Bjursdalen kan vi vara t o m mars 
månads träff. Dom ska påbörja en ombyggnad av köket och i det 
sammanhanget stänger dom av matsalen och flyttar den till stora 
samlingssalen. Under tiden ombyggnaden pågår kommer vi därför att  
flytta våra medlemsträffar för april, maj, och  september 2019 till 
Boxholms Brukshotell. Även sommarfesten den 5 juni kommer vi att ha på 
Boxholms Brukshotell.  Vid samtliga träffar får vi förenings-information, 
dricker kaffe, umgås och har lotteri samt någon form av underhållning. 
Avgift 60 kronor (gäller ej sommarfesten). 

6 mars Musikfrågesport med ”Gökarna”. Dom är ”två gubbar” från Motala 
som har ett förflutet som revyartister. Under sju år har dom åkt runt i 
landet och underhållit pensionärsföreningar.
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3 april Information av Räddningstjänsten Mjölby – Boxholm. Hur skyddar 
vi oss för brandfaror om olyckan är framme, vilka skydd behöver vi ha i 
hemmen m m.

8 maj Läkaren Erik Erichsen berättar om sitt arbete på Aira sjukhus i        
Etiopien, en landsbygdens livräddare. Erik Erichsen har nyligen kommit ut 
med en bok som heter ”Rebellkungen” och den kommer att kunna 
inhandlas på mötet.

5 juni Sommarfest på Boxholms Brukshotell.

Det kommer då att serveras en kötträtt alt fiskrätt, dricka samt kaffe och 
kaka.Underhållning av Oddbandet från Mjölby som består av ett antal 
musiker som tidigare har varit verksamma i olika orkestrar. Dom spelar 
musik från 40 – 70 talet i huvudsak.

Pris för sommarfesten är 250 kronor. Anmälan om deltagande senast 20 
maj till någon i rese-/programkommiten (se sidan 4) 

4 september Inger Rosenberg . -Kära ,mamma och pappa. Nu är vi i 
Kabul….. en reseberättelse från 1974, långt före mobilen, swishen och 
bankkortens tid. Två unga skolkamrater reser landvägen t o r Göteborg till 
Indien och Sri Lanka. En äventyrlig resa som får konsekvenser längre fram i
livet.

Studiebesök:

20 mars gör vi ett besök hos Lindökök i Boxholm kl 14 00.

Vi ser på deras köksutställning samt går en rundtur i fabriken.

Samling utanför industrilokalen vid Sättertorps industriområde.
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Operaföreställning, Folkets Hus, Boxholm.

16 mars Föreningar inom Västra Kretsen bjuder in till en operaföre-
ställning från Metropolitan, New York ”Flickan från vilda västern”.

Det är Puccinis sjunde opera, som kompositören själv såg som sin favorit. 
Föreställningen är textad på svenska.

Tid klockan 15 00 och priset är 250 kronor per person och då ingår        
förutom entré en välkomstdrink av vitt eller rött vin alt cider och i pausen 
serveras ostpaj med cider eller kolsyrat vatten samt kaffe och kaka. I 
pausen finns även möjligheten att köpa vin eller öl.

Lokalen öppnas cirka en timma före föreställningen.

Sista anmälningsdag för operaföreställningen är den 6 mars 2019.

Resor:

24-25 mars Resa till Stockholm där vi först börjar med en guidad vandring 
på slottet. Därefter följt av Cinderella-kryssning till Åland.

Pris per person från 750:-- /person Tillägg för utsideshytt 51:--/person. 
Enkelhytt insida 119:-- resp 221:-- för utsides enkelhytt. 

I resans pris ingår: Buss från önskad ort till Stockholm T/R, lunch vid 
Nyköpingsbro,  entré och guidad vandring på slottet, del i 2-bädds 
insideshytt på Cinderella , Vikingbuffé samt frukost. Avresa från Boxholm 
klockan 09 00 vid Folkets Hus.

Ansvarig förening: SPF Seniorerna S:ta Birgitta, Vadstena 

24 april Resa till IKEA,s museum i Älmhult. I muséets butik finns produkter 
som bara kan köpas där. Mycket sevärt. På hemvägen gör vi även ett 
kortare uppehåll vid Huseby. Avresa från Boxholm klockan 08 00 vid 
Folkets Hus.
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Pris per person 500:-- och i priset ingår: Bussresa, bussfika för/efter-
middag, entréavgift, guidning samt lunch från IKEA,s meny.

Ansvarig förening: SPF Seniorena Stenbocken, Boxholm.

22 maj Resa till Marmorbruket, Kolmården där vi får en guidning på 
museet. Lunchbuffé äter vi på Laxholmen, Arbetets museum, Norrköping. 
Därefter en vandring vid Strömmen/industrilandskapet som avslutas vid 
Färjaregården där vi får eftermiddagsfika innan hemresan    börjar.

Pris per person 540:-- för ovanstående samt bussfika på uppvägen

Ansvarig förening: SPF Seniorerna S:t Birgitta, Vadstena.

Avresa från Boxholm kl 06 45 vid Folkets Hus.

6 – 7 augusti. Förbundet fyller 80 år under år 2019. Distriktet kommer att 
ordna en kryssning med Birka till Åland.  Mer om detta kommer att 
meddelas senare.

Anmälan till resor och utflykter/studiebesök göres till

Berndt Andersson tel 070/626 60 91, Ylwa Söderström tel 070/569 11 20.

Birgitta Johnsson tel  0142/590 39 eller Gerd Rosenlöf tel 073/938 13 63.

Sista anmälningsdag är ca en månad före resedatum. Ring och boka dom 
resor eller andra aktiviteter som ni vill vara med på eftersom antalet 
platser i vissa fall är begränsade.

Studiecirklar

Finns det  önskemål om någon studiecirkel samarbetar vi med 
Studieförbundet Vuxenskolan som ger stöd och utbildningar.
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Vi kan även anordna studiecirkel eller dyl för att läsa om de resor som vi  
har.

Berättarcafé

Vi lyssnar gärna på en berättelse av någon föreningsmedlem, eller tar 
emot en gäst, dricker kaffe och umgås en stund. Kom gärna med förslag.

Bokklubb                                                                                          

Onsdagar kl 10 00 på Trivselhuset i Gröna rummet.

Kontaktperson: Anita Kierman tel 0142-511 87.

Följande dagar kan Ni träffas för att läsa ur en bok samt dricka kaffe.

Den  23 januari 2019

Den 27 februari 2019

Den 27 mars 2019

Den 24 april 2019

Den 29 maj 2019

Avgift 20 kronor per gång.   

Frågor

Har Ni några frågor kan dom ställas till någon i program-och 
resekommitten. Namn och telefonnummer finns på sidan 4. 
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