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Månadsmöte

Onsdagen den 18 januari 2017 kl. 12.00 
Månadsmöte i Grödinge bygdegård  
Björn Hemstad sjunger och spelar gitarr. 
En resa i tiden då Rock & Roll förändrade världen.
Entré 70: - kronor.

Rese- och utflyktsprogram  / Sista anmälningsdag 16 januari

Måndag 23 januari 2017 kl.12.00
Fjärilshuset Haga Ocean - en tropisk regnskog i Stockholm.
På Fjärilshuset kan du njuta av känslan att vandra bland hundratals fritt flygande 
fjärilar, längre in möter den tropiska djungeln havet. I Haga Ocean simmar bl.a. stora 
revhajar. Välkommen in i värmen! (25-30 grader).
Vi går på egen hand för att se och upptäcka det vi vill. Butik och café finns.
Vi ses vid Tumba station kl.10.50 för gemensam färd till Stockholm Central, T-bana 
till Odenplan, buss 515 till Haga Norra. Följ sen skyltarna till Fjärilshuset. Enligt 
uppgift tar det ung. 5 minuter att gå.
Inträde 110: -/person för pensionär.
Anmälan senast 16 januari 2017 till Gertrud Edvardsson tel. 08-530 315 03
E-post: gertrud.edvardsson@gmail.com

Studiecirkel/   Sista anmälningsdag 18 januari

Försök inte lura mig

En studiecirkel om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier
sista anmälningsdag 18 januari se bilaga
Obs!  begränsat antal platser
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Bowling 

Vi fortsätter torsdag den 19 januari kl. 10.00 på Bowl4Joy i Vårby, och jag hoppas 
att vi får några nya kamrater som kommer och vill bowla och ha trevligt med oss. 
Man behöver inte ha förkunskaper för att börja.

Har ni några frågor går det bra att ringa till mig 070-671 10 24.

 Boule

Vi har bokade banor i Björnkullahallen, Flemingsberg. Spel som tidigare 
Tisdagar  med samling kl. 09.00. Banorna är bokade fram till kl. 12. Här måste vi 
betala lite hyra, men nya spelare får testspela gratis. Välkomna.

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: 
ingemargareta@tele2.se 

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, 
kontakta Berit Åsberg.

Att göra själv

TV-inspelning  ” Idag om ett år” se bilaga

 Erbjudande från Kulturhuset Stadsteatern: 

SE Romeo & Julia för 100: - (ord. pris 350:-), se bilaga

Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 
publicering. 
Skickas till svenove.jo@telia.com
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