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Entrè 20:- för medlemmar, övriga 40:-

Välkomna!
Styrelsen

Salem-Rönninge Pensionärsförening

måndag

april 2023

3

Vi fortsätter med vår vandringsgrupp
då vi träffas torsdagar klockan 10:00 utanför 

biblioteket.   Du är välkommen, du också!

Inga-Lill     Ann-Britt

Våromgångens PRO-Bingo har resterande spelomgångar 
fredagarna 31/3, 14/4 och 1/5 i Lilla Murgrönan
dörrarna öppnas klockan 13:00, första spel klockan 13:30 

Har du skippat din fasta telefon och nu
enbart har ett mobilnummer och glömt
meddela oss detta. Skriv då dina
uppgifter på ett papper och lägg det i 
förslagslådan vid kommande möte.

Tillgång till era mobilnummer ger oss möjlighet att nå
ut till er med kort varsel via SMS, om så skulle krävas.



Dagens program

- Tag gärnamed egenmugg om du anser det vara krångligt eller slösaktigt med pappersmugg -

Sidan 3 “ Resesidan”....
Vi hälsar Petra Attling 
från ABF välkommen att 

informera om “Skapa andrum”

Närmast förestående

Det finns några platser kvar på vår Västgötaresa 30/5-1/6 2023

Kort information om resan. Avfärd från Salems centrum 08:30, från
Rönninge busstation 8:45. Hemkomst 1/6 cirka 19:00
Vi kommer att besöka intressanta platser och entrèavgifter till de viktigaste
ingår i resans pris.

Cirkel En träff kvar den 14/4 då vi träffas och pratar om Västergötland.

Hotell Nya Lundsbrunn Resort & Spa vid foten av Kinnekulle.
Hotellrum 2 nätter ingår i priset.

Måltider Alla tar med egen lunch avresedagen. Frukost, övriga luncher
samt två middagar ingår i resans pris. Kaffepauser betalas av var och en.

Kostnad Enkelrum 3850:- / person, Dubbelrum 3350:- / person.

Frågor besvaras av Karin Ekdahl tel: 070-894 35 78
Margot Allgurin   070-972 39 67
Inger Ahlzén       072-301 87 80

Väl mött!

Fullbokad!

Monica Kärrström informerar bland annat om vad som är 
på planeringsstadiet gällande en utflykt till
under sommaren med lunch på Plevnagården och besök vid 
Spårvägsmuseet
Efter att helt nyligen varit på en informationsresa med Viking Line
har Monica säkerligen något intressant att rapportera till oss, t ex,
om vad som händer efter att Rosella begett sig till Medelhavet.

Den sjungande polisen
-som dirigerar med batongen-

Michael arbetade 26 år på Norrmalmspolisen som piketpolis,
och sedan som ungdomspolis bland gängen. Han är numera
författare och föreläsare och sjunger för att sprida mod och
glädje för sin publik.


