
 

SPF Seniorerna Urshult 

Program hösten 2019 

 

 
Fredagen 19 juli kl. 15    

Grillfest vid Södra Ekenkajen  

underhållning av Per-Axel och Simon Tobiasson och Hasse Pettersson 

tipspromenad, möjlighet att prova på boule 

ta med kaffekorg och det du vill grilla 

ingen anmälan, ingen kostnad 

 

 

Torsdagen 1 augusti kl. 18 

Sommardans i Kärrasand (Fyrklöverfest) 

dans till Cedrix orkester 

lotteri 

ta med kaffekorg. 

ingen anmälan, inträde 120 kr 

 

Fredagen 9 augusti kl. 12 

Utflykt med egna bilar, samling vid bussterminalen för samåkning 

lunch på uterestaurangen Sjöborgen i Moheda  

besök hos systrarna Gate (glaskonst) och Lädja snickeri 

fika och guidning på Elin Wägners Lilla Björka 

kostnad 300 kr, anmälan senast 2 augusti 

 

 

Fredagen 6 september prel. datum (se affisch senare) 

Studiebesök på Småland Airport 

lunch på Villa Vik 

samling vid bussterminalen för samåkning 

enbart lunchkostnad 

 

Fredagen 4 oktober kl. 9 

Besök hos Langes i Virestad 

samling vid bussterminalen för samåkning 

vi blir bjudna på frukost 

information om höstens trender och om företaget 

vi får 20 % på det vi handlar, inget köptvång 

ingen kostnad, anmälan senast  27 september 



 

Onsdagen 13 november kl. 15 

Information om 1177, Lisbeth Karlsson 

Demonstration av hjärtstartare, Iréne Augustinsson 

kaffe med hembakad kaka 

kostnad 100 kr för medlem i SPF, 120 kr för icke medlem 

välkommen även du som inte är pensionär 

anmälan senast 6 november 

 

Fredagen 6 december kl. 15 

I väntan på julen 

”Det strålar en stjärna” underhållning av Leif Adolfsson och Magnus Björkman  

servering av risgrynsgröt och skinksmörgås 

alla pensionärer välkomna 

kostnad 100 kr för medlem i SPF, 120 kr för icke medlem 

anmälan senast  30 november 

 

Årsmöte fredagen 14 februari 2020 kl. 15 

 
Fyrklövern, som består av SPF-föreningarna Ryd, Tingsryd Östra, Urshult och Väckelsång, 
anordnar följande: 
 
Lördag 14 september kl. 17 
inbjuder SPF Ryd till Fyrklöverfest i Parken Urshult  
se kommande affisch och annons 
 

Fredag 22 november kl. 17 

inbjuder SPF Väckelsång till Fyrklöverfest i Björkeborg Väckelsång 

se kommande affisch och annons 

Som passagerare vid samåkning ersätter du chauffören med 6 kr per mil. 

Anmälan till aktiviteterna gör du till:           

Elsie Karlsson 0733 205888              

eller          

Kerstin Frändebo 070 8804205 

 

I samverkan med  

 

 


