
Hej på er, nu kommer jag igen, med en påminnelse om SPF-aktiviteter. 
 
DANS I ÖDSMÅLS BYGDEGÅRD 
 
På fredagen den 25 mars, har vi mat och dans i Ödsmåls Bygdegård vi startar kl 18.00,  
Vi behöver fler deltagare för att kunna genomföra festen, så sitt inte hemma, utan kom till 
Bygdegården och träffa andra medlemmar i SPF. 
En del känner ni nog, men ni kan träffa nya vänner som  ni kan umgås med i framtiden. Vid alla 
våra aktiviteter brukar det vara ett överskott på kvinnor, så nu "gubbar" har ni  
möjligheten att göra nya kvinnliga bekantskaper. 
Vi börjar att avnjuta en Kantarellsoppa, (alternativ kommer att finnas), därefter äter vi en Grekisk 
pyttipanna med fläskfilé, och avlutar maten med en kopp kaffe. 
Till maten serverar vi vin, öl och vatten. 
Musiken börjar ca kl 20.00 ( Ödsmålsbandet Apollo) och i deras paus dricker vi kaffe och äter 
hembakade tårtor. 
Har ni några bekanta som inte är medlemmar, får ni gärna bjuda med dom också. 
Kostnaden för allt detta är 350:- per person. 
När ni anmäler er, är det bra om ni anger om ni har möjlighet att samåka, så skall vi i möjligaste 
mån försöka samordna detta. 
Anmälan görs senast 20/3 till: 
Bosse Bertilsson  0767 702906 eller bosse.obergen@gmail.com 
Meta Bertilsson 0708 633165 eller meta.b@telia.com 
 
GOTLANDSRESAN den 11 maj 
Vi har 31 anmälda, så det finns några platser kvar. Resan är beställd för 35 personer, men det går 
att ordna fler platser om vi är ute i god tid. 
Anmälan till mej senast 4 april. 
 
MEDLEMSMÖTE I FREGATTEN den 4 april. 
Det kommer att vara mannekänguppvisning med bl. a. styrelsen som mannekänger. 
Fika med tilltugg och lottförsäljning 
Entré 100:- 
Anmälan till Lillemor senast 29 mars  0709 987826 eller arvidsson.lillemor@gmail.com 
 
PROVNINGAR 
Onsdagen den 6 april, provar vi sill och snaps på Solliden.  
Anmälan till Pia på Solliden 0606-69870 
 
NATURVANDRINGAR MED LENNART 
Börjar onsdagen den 23 mars, samling på Stenungsunds Arena kl 9.30 
 
LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD MED AMANDA 
Börjar måndagen den 11 april kl 10.00. 
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