
SPF-kalendern - månadsmöten onsdagar kl 14.00 i
Församlingshemmet

2017

20/9 Åke Mossberg Nora visar bilder om Bergslagen.

18/10 SPF-kören med SPF-orkestern, Team Sportia informerar om skor.

15/11 Stefan Jansson underhåller.

14/12 Julavslutning

Arne Andersson ordf.
Mobil: 070 5567767
Epost: arneleander@telia.com

Först ut är Åke Mossberg som visar bilder och berättar om Bergslagen.
Den 18 oktober underhåller SPF-kören med orkester, vi får också
information av Team Sportia om lämpliga skor för vinter.

Den 15 november kommer Stefan Jansson och underhåller oss.

Den 12 december blir det sedvanlig luciatablå med god julgröt och
skinksmörgås.

Jag hälsar alla välkomna, gamla som nya medlemmar.

Kulturresan till Karlstad den 27 sep... en påminnelse

Bussen avgår från Grillköket 7,45
Östermalms 7,50
Resecentrum 8,00

Beräknad hemkomst c:a 17,00 - 17,30

Följ med på vår resa till Värmland och Säffleoperan. Vi
reser söndagen den 12 november. En god buffémiddag
på Säffle stadshotell, bra platser på teatern och en
underbar föreställning fulländar vår teaterresa.

Vi åker från Resecentrum i Lindesberg kl 10.00 och Torget i Nora
kl 10.30. Vid 13-tiden är vi i Säffle, där vår stora buffélunch står dukad.
Stort salladsbord, flera varmrätter, dryck och kaffe och tårta! Om vi vill
hinner vi med en liten promenad innan föreställningen som börjar kl 15.00.
Vid 18-tiden styr vi kosan hemåt igen, och framåt 21 är vi åter i hembygden.

Pris 795:-. Detta inkluderar resa i skön buss, buffélunch
med dryck, kaffe och tårta samt bra platser på teatern.

Sista anmälningsdag 18 oktober

Annie är en amerikansk musikal från 1977. Annie, som
är föräldralös, bor på ett barnhem med den sturska
föreståndaren Miss Hannigan. Hon försöker hela tiden
fly, men blir till slut adopterad av en gammal sträng
miljonär i 30-talets Amerika.
Musikalen spelades på Broadway 2.377 gånger och fick
många priser. Den lämpar sig mycket väl för barn, så
tag gärna med barnbarnen !!!

Anmälan till Margareta Burman tel 070-563 11 48

eller Anne-Christine Kreij tel 070-769 38 32

Arrangör www.lassesresor.se epost: info@lassesresor.se

Lunchbuffé på Säffle stadshotell



Ordförande har ordet:

Hej alla SPF.are!

Nu är det dags för höstens första SPF-träff efter en
sommar som varit ömsom sol, regn eller mycket
blåst. Nu ser vi fram emot en fin höst med trevliga
möten och program som jag hoppas Ni kommer att tycka om.

SPF Seniorerna Lindesberg är förening nr 180-312 i Sveriges Pensionärsförbund SPF och
bildad 1976.
Föreningen har omkring 600 medlemmar.
Ordförande och ansvarig utgivare är Arne Andersson.
E-post: arneleander@telia.com
Hemsida: www.spf.se/lindesbergclublinde

SPF-Nytt Nr 3 / Sep 2017

SPF´s julbordskryssning

Den traditionella julbordsresan blir av även i
år! Vi planerar att åka i början av december.

Mer information kommer i nästa nr av SPF-
Nytt!

Bowling

Vi startar bowlingen måndagen den 11 sept kl 14.00 och kl 15.00
Det kommer några måndagar som tiden blir ändrad till kl 14.30 och kl
15.30.
Det är måndagarna den 18 sept, 2 okt, 16 okt och 20 nov.
Det är möjligt att det blir fler ändringar, men det är inget jag känner till
just nu.
På återseende och välkomna till en ny höstomgång.

Birgitta

Kom ihåg...

Vår hemsida www.spf.se/lindesberg där allt aktuellt läggas ut. Vi är
även aktiva på Facebook där gruppen
numera är sluten vilket innebär att
endast medlemmar kan läsa och skriva i
gruppen.
Gruppens namn är SPF Seniorerna
Lindesberg.

Studier - Vuxenskolan

Vuxenskolans kursprogram för hösten 2017 och våren 2018 finns nu på
vår hemsida eller i fönstret hos Vuxenskolan.


