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             PROGRAM/KALLELSE 
               TIDEN FEBRUARI – MAJ 2023 
                   SKPF  avd 246 ARBOGA 
 
God fortsättning på det nya året. Vi hälsar alla nya samt gamla 
medlemmar välkomna till vårens månadsmöten och resor. 
Vi träffas på Arbetareföreningen i Arboga, Nygatan 26, klockan 14.00 
om ingen annan tid anges. 
Det finns tillgång till hiss. Hör gärna av er om NI vill åka hiss så vi  
vet att hissen fungerar. 
Styrelsen sammanträder vanligtvis måndagen veckan före månadsmötet. 
Vi har ingen expedition med telefon. 
 
Vi ber Er kontrollera att Ni fått rätt medlemsavgift på inbetalnings- 
kortet från SKPF. Avgiften för medlemskap i SKPF avd 246 Arboga är  
225 kronor för år 2023. Om Ni inte har valt att vara med i flera SKPF- 
avdelningar men ändå  fått ett högre belopp än 225 kr ta då kontakt med  
Leif Arvidsson tel  070 6162392. 
 
Vi vill önska Er medlemmar som överflyttats från SKPF Köping extra 
välkommen. 
Förutom våra Månadsmöten som vi har sista måndagen i månaden har vi  
följande aktiviteter 

- Vattengymnastik 

- Promenader 

- Boule 

SE PROGRAMMET PÅ BAKSIDAN ! 
Kom ihåg och kolla vår hemsida, 

https://www.skpf.se/avdelningar/distrikt-vastmanlands-lan/arboga-avd-
246 

       Vår Qr-kod till hemsidan     

https://www.skpf.se/avdelningar/distrikt-vastmanlands-lan/arboga-avd
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Den 27 FEBRUARI KL. 14.00  ÅRSMÖTE 
Distriktets ordförande Eleonor Wikman kommer att leda årsmötet. 
Sång och musik av Helena och Markus Brink Olsson. 
SKPF avd 246 bjuder på kaffe och smörgås. 
Lotterier 

 
Den 27 MARS kl 14.00   MÅNADSMÖTE 

Musikunderhållning Bo Senter. 
Kaffe och smörgås till ett pris av 50 kronor. 
Utlottning på entrébiljetten. 
Lotterier 

 
Den 24 APRIL  kl. 14.00   MÅNADSMÖTE/MODEVISNING 

Modevisning med försmak på vårens  kläder. Det är Pops som visar 
dam och herrkläder. 
Våra egna medlemmar går mannekänger. 
Efter modevisningen kommer eventuellt kommunens Digital fixare 
Jimmie Glämsta och berättar vad vi pensionärer kan få hjälp med 
i den digitala världen. 
Kaffe och smörgås till ett pris av 50 kronor. 
Även då utlottning på entrébiljetten. 
Lotterier. 

 
Den 29 MAJ kl 13.00 MÅNADSMÖTE  OBS TIDEN !  

Den traditionella vårlunchen. Lunchtallrik med lite smått och gott 
som rekommenderats av Ågården. 
Musikunderhållning av Anna Ytterbergs gubbröra. 
PRIS:  270 kronor. (Gärna jämna pengar) 
ANMÄLAN: Lotten Johansson, tel   073 3865036 
Anmälan senast den 20 maj. Efter den 20 maj är anmälan bindande. 
Lotterier 
                      

VARMT VÄLKOMMEN TILL OVAN PLANERADE TRÄFFAR 
    Styrelsen i SKPF avd 246 

 
 


