
S k r a t t f e s tS k r a t t f e s t
Förest. dagar
2019-2020

Månd. 30/12 18.30
Tisd. 31/12 14.30
Tisd. 31/12 18.00

Lörd. 4/1 16.00
Sönd. 5/1 16.00
Månd. 6/1 16.00

Fred. 10/1 18.30
Lörd. 11/1 14.30
Lörd. 11/1 18.00
Sönd. 12/1 14.30

Fred. 17/1 18.30
Lörd. 18/1 14.30
Lörd. 18/1 18.00
Sönd. 19/1 14.30

Lörd. 25/1 14.30
Lörd. 25/1 18.00
Sönd. 26/1 14.30

Lörd. 1/2 14.30
Lörd. 1/2 18.00
Sönd 2/2 14.30

Medverkande:
Lars Olofsson,

Niclas Angerborn,

Jeanette Capocci

Ing-Marie Carlsson

och
Åsa Forsberg

Anders Gustavson

Er förening Erbjuds RABATTERADE 
biljetter för en grupp!

Lasse och Niclas firar 25 år på scen tillsammans med komediklassikern  GRÖNA HISSEN!
Det kommer att bjudas på många skratt och roliga förväxlingar när

GRÖNA HISSEN har premiär 30 december 2019.
Föreställningens längd 2 tim. och 15 min inkl. paus

På Sagateatern i Linköping

För priser och datum ta kontakt med Nunne Lander  070/6558122 

Email: nunne_l@hotmail.com



SPF Tranåsseniorerna hälsas välkomna 
på en resa med hemligt mål. 

Resan är planerad till den 27 maj. 

Kostnad; 25-35 deltagare  920 kr 

      36-45 deltagare 820 kr 

I priset ingår; buss med Ombergs Buss, 

Auktoriserad guide åker med på resan 

Förmiddagsfika med kaffe/te och en 
smörgås 

Lokalguide på hemlig plats 



Lunch på hemlig plats 

Guidning på hemlig plats 

Ytterligare ett hemligt besök. 

Bokning som vanligt via Nunne 
Lander, 070/6558122, 
nunne_l@hotmail.com 

Inbetalning sker till SPF:s BG 377-
4445 senast en månad innan. 

Bokningen är bindande. 

Avresa från Parkhallen kl 07.30 

mailto:nunne_l@hotmail.com


´´ 

Nöjesweekend med shopping 2020 
Datum lö-sön 14-15 mars, lö-sön 2-3 maj, lö-sö 24-25 okt. 

Start vid Tranås järnvägsstation 04.30, urlastning vid Parkhallen ca 
19.30. 

Kort frukostrast i Ljungby. Sedan färja eller broöverfart till 
Danmark. Färja vid Puttgarden. Vi väntas vara framme vid första 
shoppingen ca 13.30. Dag 1 Fleggaards och Calles. Dag 2 vid mån av 
plats komplettering på Bordershop. Totalvikt 60 kg per person. 

 

14-15 mars bor vi på IFA-hotel www.ifahotels.com. Gemensam 
middag kl. 19.30 

2-3 maj och 24-25 oktober bor vi på Gasthof Meetz www.gasthof-
meetz.de. Gemensam middag kl. 19.30 

Efter en riklig frukost dag 2 åker vi till Bordershop, sedan färja till 
Rödby. Vi kör genom Danmark och färja alt bro till Sverige. 
Kvällsmat vid Laganland. 

Pris 1600 kr PP del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 150 kr. I priset 
ingår frukost, middag, vägmoms, färjeavgift, reseledare. 

Cafémästare Lasse ser till att ha baren välfylld där Ni kan handla för 
en billig penning. 

Betalningen ska vara Ladda För Liv tillhanda senast 30 daga r före 
avresa. 

Bankgiro 5738-1618. Glöm inte skriva namn. 

Anmälan och info Nunne, nunne_l@hotmail.com 070/6558122 

Anders, nypan58@telia.com 070/2302500 

Vi har ställt resegaranti till Kammarkollegiet 08/7000800 

http://www.ifahotels.com/
http://www.gasthof-meetz.de/
http://www.gasthof-meetz.de/
mailto:nunne_l@hotmail.com
mailto:nypan58@telia.com


ULLARED 23 MARS -20 

Shoppingresa Ullared den 23 mars 2020. 

Avresa från Parkhallen 07.00 

Hemkomst 19-20.00 

Anmälan senast 23 februari -20 

Till Nunne 070/6558122 eller nunne_l@hotmail.com 

260 kr är priset 

Betalning sker till SPF konto Bg 0377-4445 snarast efter bokning. 

Bokning är bindande. 

Medtag fika, lunch finns tillgänglig på GeKå:s eller i samhället. 

Det är Ombergs buss som tar oss dit. 

mailto:nunne_l@hotmail.com


Resa för SPF Tranåsseniorerna till Finland med Viking Line, 
11 – 13 maj 2020 – med reseledaren Nunne Lander 
 
Längs den historiska Kungsvägen - från Åbo till Helsingfors. Följ med på en spännande resa till Fin-
land där vi under en heldag i land guidas på svenska längs Kungsvägen mellan Finlands äldsta stad Åbo 
och huvudstaden Helsingfors, via Salo, Björnå och Pojo till Fiskars. Under bussresan berättar guiden Leena 
om Kungsvägens utveckling, hur man byggt vägen och mycket mer!
Kungsvägen är oändligt vacker. Här är det lätt att känna historiens vingslag bland byar och herrgårdar, som 
står kvar från tiden då kungar och hela arméer tog sig fram längs vägen som länkat samman den svenska 
stormaktens östra och västra delar allt sedan 1300-talet.

Avresa 11 maj 2020
Vi åker från Parkhallen i Tranås till Viking Lineterminalen i Stockholm där M/S Amorella väntar för att ta 
med oss på en trevlig resa till Finland. Fartyget lämnar kaj kl. 20:00 och vår resa mot Åbo börjar. Efter 
avgångstid njuter vi av en välfylld middagsbuffé   

12 maj. Landarrangemang Åbo - Helsingfors
Amorella ankommer till Åbo hamn kl. 07:35 lokal tid. Kl. 8:00 möter guiden upp och vår dag i land startar 
med en rundtur i Åbo, sedan åker vi vidare till Wiurila Gård där vi stannar till för en kaffepaus. Därefter 
åker vi vidare längs Kungsvägen till den unika design- och hantverksbyn Fiskars med anor från 1600-talet. 
Här får vi en spännande rundtur och serveras sedan en härlig lunch bestående av förrätt, huvudrätt, efter-
rätt samt kaffe/te. 
Vi åker sedan vidare mot Mangs Gård, en fungerande lantgård i fjärde generationen. Här odlas hallon 
och jordgubbar och mycket annat gott! Vi får en presentation och blir sedan serverade pannkakor med 
hemlagad sylt. 
Efter en mycket innehållsrik dag i Finland är det dags att sätta sig i bussen som åker mot 
Helsingfors där vi ska gå ombord på M/S Gabriella som avgår mot Stockholm kl. 17:30 lokal tid. Efter av-
gång sätter vi oss kl. 18:00 lokal tid till bords i restaurangen för att bli serverade en härlig 2-rättersmeny.

13 maj. Ankomst Stockholm
Efter en natts sömn väntar en frukostbuffé ombord innan M/S Gabriella anländer till Stockholm kl. 10:00. 
Vid ankomst går vi av fartyget och går mot bussen som tar oss tillbaka till Tranås igen.

Pris vid minst 35 personer: 2 795 kronor
Vi reserverar oss för valutaförändringar och för eventuella program eller prisjusteringar som vi inte råder 
över.  

I priset ingår: Buss t/r från Tranås till Stadsgården samt i Finland, Båtresa Stockholm-Åbo samt 
Helsingfors-Stockholm, Del i Inside Standard hytt, Middag i The Buffet på utresan inkl. öl, vin, läsk och 
kaffe, 2-rätters skeppsmeny inkl. 2 glas vin/öl och kaffe på hemresan, Frukostbuffé t/r, Svensktalande 
guide i Finland, Kaffe och bakelse på Wiurila gård, Rundtur och Lunch i Fiskars med förrätt, huvudrätt, 
efterrätt samt kaffe/te, Besök på Mangs gård med presentation samt fika bestående av kaffe/te, pannkaka 
och hemlagad sylt. Reseledarservice.

resedesign.er.resa@gmail.com     •     www.er-resa.se   •     +46 70 27 15 689

TRANÅSSENIORERNA



Tillägg: 
Enkelhytt Inside Standard: 427 kronor
Del i Seaside Standard: 88 kronor
Enkelhytt Seaside Standard: 703 kronor

Anmälan och information: 
Nunne Lander 070-655 81 22, E-post: nunne_l@hotmail.com

Anmälan senast: 
12 november. Eventuella allergier eller specialkost meddelas i samband med anmälan. 

Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 500 kr/person skall vara Er Resa tillhanda senast den 3 december. 
Anmälan till resan är bindande, inbetald anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning.  
Resterande betalning ska vara Er Resa tillhanda senast den 24 mars 2020. 
Vid avbokning efter den 24 mars ska hela resans pris betalas. 
All betalning sker mot utskickad faktura. 

Tänk på… 
…att ta med giltigt pass! 
…att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring och/eller ert betalkort. 
…att ni har europeiska sjukförsäkringskortet (beställs hos Försäkringskassan) 

Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
Valuta: EURO

resedesign.er.resa@gmail.com     •     www.er-resa.se   •     +46 70 27 15 689
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Resa till Alsace för SPF Tranåsseniorerna, 11 - 18 september 2020 
- med reseledaren Nunne Lander
 
Välkommen att följa med oss till charmiga Alsace, Frankrikes vackraste vindistrikt, 
mest känt för aromatiska vita viner, fransktyska mat och pittoreska sagobyar. 

Vi startar resan i Tranås och beger oss söderut via färjelederna Helsingborg-Helsingör och Rödby- 
Puttgarden. På nerresan övernattar vi söder om Hamburg och Karlsruhe. I Alsace bor vi på det 
uppskattade hotellet La Ferme du Pape i Eguisheim, en idyllisk liten medeltidsstad längs den 
berömda Route des Vins. 
På hemresan blir det en övernattning i Soltau söder om Hamburg. 

Utflykter.
I Strasbourg gör vi en båttur på floden ill. Under en dryg timme tar båten en tur runt Strasbourgs 
gamla och nyare delar tillsammans med förklarande guidning. En utmärkt start på vistelsen i staden. 
Efter båtturen blir det en smakupplevelse. Vi intar en tre rätters lunch med alsaciska specialiteter 
på en autentisk winstub nära katedralen.
Vi besöker naturligtvis också Colmar som är Alsace vinhuvudstad och som är som tagen ur en 
sagobok. En av höjdpunkterna är kvarteren som kallas ”Lilla Venedig” där blomsterprydda kors-
virkeshus trängs vid smala kanaler. En lokalguide visar oss runt under en stadspromenad. Efter 
promenaden testar vi en specialitet från regionen, en tarte flambée.  
På landsbygden besöker vi de vackra orterna Riquewihr och Ribeauville och njuter av byarnas 
charm. Till lunch dukas det upp en gemensam picknick med traktens specialiteter i Begheim.   
Vi gör också två vinprovningar, en i Riquewihr hos Vincent Sipp som gör högklassiga och moderna 
viner och en i Dambach-la-Ville hos Gilbert Beck. Här ges möjlighet att köpa viner med hög kvalitet 
och prisvärdhet.

Pris vid minst 40 personer: 9 980 kronor
Vi reserverar oss för valutaförändringar och för eventuella 
program eller prisjusteringar som vi inte råder över.  

I resans pris ingår:  
Bussresa i modern turistbuss 
• sju övernattningar i dubbelrum inkl. frukost  
• 7 middagar • 2 luncher (varav en tre rätters) 
• Båttur på floden ill • Guidad tur med lokalguide 
• 2 olika vinprovningar • Utflykter enligt program
• Reseledarservice

En “nästan all-inclusive” resa: 
förutom en picknick och två luncher under resvägen. Dryck ingår inte.

Enkelrumstillägg: 2050 kronor
Tillgång till busscafé 

resedesign.er.resa@gmail.com     •     www.er-resa.se   •     +46 70 27 15 689

TRANÅSSENIORERNA



Anmälan och information: 
Nunne Lander 070-655 81 22, E-post: nunne_l@hotmail.com

Anmälan senast: 
15 februari 2020. 
Eventuella allergier eller specialkost meddelas i 
samband med anmälan. 

Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 2000 kr/person skall vara Er Resa 
tillhanda senast den 5 mars 2020. 
Anmälan till resan är bindande, inbetald anmälnings-
avgift återbetalas inte vid avbokning.  
Resterande betalning ska vara Er Resa tillhanda senast 
den 23 juli 2020. 
Vid avbokning efter den 23 juli ska hela resans pris betalas. 
All betalning sker mot utskickad faktura. 

Tänk på… 
…att ta med giltigt pass! 
…att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring och/eller ert betalkort. 
…att ni har europeiska sjukförsäkringskortet (beställs hos Försäkringskassan) 

Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
Valuta: EURO
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