
 

 

Avd. 246 Arboga 
 
 
 
 
 
 

  PROGRAM 
HÖSTEN 2022 

 

Hej ALLA MEDLEMMAR! 
Vi har våra månadsmöten på Arbetareföreningen,  
Nygatan 26, Arboga den sista måndagen i månaden 
 kl. 14.00 om ingen annan tid anges i programmet.  
Det finns tillgång till hiss. 
 
Du får gärna ta med en bekant vid något månadsmöte, som 
eventuellt kan bli en ny medlem. 
 
Styrelsen sammanträder vanligtvis måndagen före månadsmötet 
som är sista måndagen i månaden. 
Vi har ingen expedition med telefon. 
Har du några funderingar/frågor är du välkommen att ringa 
någon i styrelsen. 

 
MÅNADSMÖTE den 29 augusti kl 14.00 
RÄKOR, DIP, PAIN-RICHE, OST. KAFFE OCH KAKA. 
Vi underhåller oss själva. Ladda gärna med en rolig historia. 
Eventuellt lite bakgrundsmusik. Kanske någon allsångslåt. 
Lotterier 
PRIS för detta 140 kronor. 
Anmälan till Lenie Gustavsson, tel 070 2484421 
 från den 8 augusti 
 
Sista anmälningsdag den 21 augusti. 
Efter den 21 augusti är anmälan bindande 
 
 

 
 
 
 

Vänd sidan 



MÅNADSMÖTE den 26 september kl.14.00 
Underhållning av Lage Holmström, Kungsör. 

Han har ett inspelat program med Povel Ramel. Jag pratade 
också om Ted Gärdestad. 
Kaffe och smörgås. 
Lotterier 
PRIS: 50 kronor. 

 
MÅNADSMÖTE den 31 oktober kl 14.00 
Underhållning av Notsnubblarna från Köping. Det är ett 
glatt pensionärsgäng som spelar och sjunger glada låtar. 
Kaffe och smörgås. 
Lotterier 
Pris 50 kronor 
Anmälningslista till Nobelmiddagen kommer att finnas. 

 

DECEMBER den 12 kl 13.00. OBS TIDEN !! 
Den traditionella NOBELMIDDAGEN. 
Maten är inte fastställd men det blir lite i stil med tidigare 
Nobelmiddagar. 
I år hoppas vi på lucior. Förra året blev de sjuka. 
PRIS: cirka 275 kr. Allt beror på kostnadsökningar. 
Anmälan till Lotten Johansson, 073 3865036 
från den 31 oktober. 
Sista anmälningsdag den 4 december. 
Efter den 4 december är anmälan bindande. 
Lotterier 

     HA EN SKÖN SOMMAR! 

 
VARMT VÄLKOMMEN TILL OVAN PLANERADE TRÄFFAR. 

Styrelsen i SKPF avd 246. 

Alla dokument som är utskickade finns att hämta på våran hemsida 

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