
SPF Seniorerna Tranemo                                                                                         
Lite förhandsinformation om vad vi planerar inför 
hösten.  

Detta är vår planering i nuläget. Eftersom vi inte riktigt vet hur det 
går med pandemin så kan vi inte boka definitivt ännu. Det kan 
ändå vara bra att veta lite mer innan sommaren. Vad kommer att 
hända och vad man är intresserad av att vara med på. 

Du kan inte boka någon aktivitet ännu. Så fort vi vet mer så är 
vår ambition att komma med ett färdigt program i början av 
augusti. Då har vi förhoppningsvis färdiga tider och klart med när 
man kan boka sig för respektive aktivitet. 

Augusti 

• 17/8 Cykelutflykt till Drottning Dragas borg(Bergsås) mm 
Bertil Olson guidar. Ingen anmälan, bara kom. Samling i 
hembygdsparken kl 10.00. Ta med egen fika. 

• Bowling i Gislaved 4 ggr, en gång i månaden, börjar den 
25/8 

• Prova på golf. Golfklubben Risa. Ingen avgift, klubbor 
finns att låna. Möjlighet till fika och lunch 

• Träning på Träna: Styrka, Connect & Correct, Yoga. 
Preliminär start i slutet på augusti.  

• 26/8  Årsmöte med underhållning i Parkudden Tranemo kl 
17.00. Anmälan senast 23/8 till Stina 070 2927712 eller 
Margareta 0730 776681.(Går bra att anmäla redan nu) 
 

September 

• Mattcurling startar 1/9. Onsdagar kl 10.00, söndagar kl 
15.00 

• Allsång i Hembygdsparken tillsammans med Tonsättarna. 



• 12/9 Cykelutflykt i samarbete med Hembygdsföreningen. 
Limmareds Säteri via Fällingsryd mm. Samling vid Willys. 
Egen fika. 

• 21/9  Hemlig resa. Inger o Henrys traditionella upplägg 
som vi nu kör i höst. Max 100 personer 

• Bussutflykt till Gräne Gruva och Industrimuseet i Överlida. 
Lunch ingår 
 

Oktober 

• Äppelresa till Skåne. Självplockning. Lunch ingår 

• Studiebesök ev. Såtenäs flygflottilj  
 

November 

• 11/11 Vart är vi på väg, frågesport. Ambjörnarps 
Bygdegård 

• 19/11 Julmarknad. Sägnernas Hus i Mullsjö. 

• 25-26/11 2-dagars Teaterresa till Stockholm. Saterday 
Night Fever med bl.a. David Lindgren. 
 

December 

• 9/12 Julfest med underhållning o mat. 
 

Studiecirklar (förslag, mer info kommer) 

• Garner o Tyger i Ambjörnarp 

• Träning på Träna, 2 omgångar start V35 och V43 

• Aktiekunskap för nybörjare 

• Fortsättning på hur man använder sin smarta mobiltelefon 

• Sundare liv, Socialt umgänge – en friskhetsfaktor och 
glädjekälla i samarbete med Tranemo kommun, 
Vuxenskolan och ABF. Gunnel Hjort är ledare. Startar så 
fort en cirkel är fulltecknad. Se mer i medskickad bilaga. 
 



Allmänt 

• Fler tipspromenader i olika former ? 

• Fler studiebesök ? 
 

Fler aktiviteter kan tillkomma och något kanske tas bort 

 

Väl mött till en händelserik höst. Förhoppningsvis lite mer 
aktiviteter än vi haft det senaste året.  

Tranemo i juli 2021 

Sommarhälsningar 

Styrelsen 

SPF Seniorerna Tranemo 

                                                                                                                                                        

 

 

             

              Gynna våra annonsörer på följande sidor 
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