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Onsdagen 12 juni  Bussresa till  Gäsene, Herrljunga, Nossebro.  
Avresa från Skövde resecentrum kl. 09.00 
Vi åker till Ljung där vi besöker Gäsene  Mejeri och Ostbutik och dricker fm-kaffe. 
Vi får information om företaget och här ges möjlighet till provsmakning av ost.  
Du kan också köpa med dig goda ostar hem. 
Resan fortsätter till Herrljunga cider. Här får vi information om företaget innan vi  
även här får möjlighet att handla. 
Nästa stopp blir Herrljunga hotell där vi intar lunch kl. 12.30 
Efter lunchen fortsätter vi till Nossebro  där vi besöker ”Andra Våningen” och  
”Gamla El-affärn”. Två ställen där tiden stått stilla sen 1960-talet. 
På hemresan besöker vi Café Nordpolen i Vara för  em-kaffe och mjuk kaka. 
Hemkomst ca kl. 17.30. 
Pris: 425 kr/person 
I priset ingår: buss, fm-fika, lunch, em-fika, entréer och guider enl. program. 
OBS! Anmälan om deltagande med början 23 april kl. 08.30 till  
Arne Lantz tel.  0500-41 94 64 
Anmäld deltagare betalar in avg. på Pg 430812-8 sista veckan i maj. 
 

Onsdagen 28 aug. Bussresa till Dalsland. Avresa fr. Skövde resecentr kl. 08.00 
Vi åker mot Håverud via Vargön och stannar på något fint ställe och dricker   
fm-kaffe, busskaffe med fralla. Nästa stopp blir vid Håverud ca 11.15. 
Dalslands kanal firar 150 år, vi tittar på utställningen ”AKVEDUKTEN” 1868 och  
allt annat som finns att titta på vid Dalslands Center. Efter drygt en timma åker  
vi till Restaurang Stenebygrytan där vi kl. 13.00 intar lunch. 
Mätta och belåtna åker vi till Bengtsfors och Halmens Hus  för att ta del av vad  
mycket som går att göra av halm, vi räknar med att vara där ca. kl. 14.30.    
Efter ca en timma styr vi kosan hemåt med stopp för em-kaffe med bulle eller  
mjuk kaka på Sunnanå Hamnkrog i Mellerud. Beräknad tid ca. 16.30. 
Det ges även tid till att strosa runt och se sig omkring innan vi fortsätter hemåt. 
Hemkomst ca. kl. 19.30. 
Pris: 490 kr/person 
I priset: buss, fm-fika, lunch, em.-fika, entré och guidningar enl. program. 
OBS! Anmälan om deltagande med början 9 juli kl. 08.30 till                         
Arne Lantz tel: 0500-41 94 64 
Anmäld deltagare betalar in avg. på Pg 430812-8 första veckan i augusti. 

 
Onsdagen 11 september  kl. 14.00 
GUBES (Bertil och Gunnar från Brålandatrakten) står för underhållningen. 
Två underhållare som verkligen är värt att lyssna på. 
Skövdebostäder informerar om olika boenden som man har att erbjuda. 
ABF informerar om böcker inför  bokcirklarna och andra aktiviteter. 
Lotteri, fika. Entré 40 kr.  

 
Onsdagen 9 oktober   kl. 14.00 
Höstmöte. Beslut om 2020 års budget, årsavg, arvoden och verksamhetsplan.  
BÄLGADRAGET från Tidaholm står för underhållningen. 
Lotteri, fika. Entré 40 kr. 

 
Onsdagen 13 november  kl. 14.00 

Bo Carlsson visar bilder och berättar om en resa till Syd-Korea. 
Roger Holmgren (f.d. polis) informerar om säkerhet för äldre 

Lotteri, fika. Entré 40 kr. 
 



Onsdagen 11 december  Vi firar Lucia och äter julbord på Flämslätt kl.12.30 
Skara skolscens Lucia kommer på besök.  Begränsat antal matgäster (130 st) 
Busstransport från Tibro busstation kl. 11.20 och Skövde resecentr. kl. 11.45 
Pris per deltagare: 200 kr 
OBS! Anmälan om deltagande med början 30 oktober kl. 08.30 till  
Arne Lantz tel.  0500-41 94 64 
Anmäld deltagare betalar in avg. på Pg 430812-8 sista veckan i november. 
 

                                                                      
Bouleansvarig: Inger Petersson                               Varje onsdag går vi stavgång 

Tel: 070 343 55 57                                                     Från Käpplundagärde kl. 10.00 

Vi spelar varje torsdag kl. 13.30                              Från Vårdcentralen Sa Ryd kl. 09.30  
                                                                                                                                                

SKPF Distrikt Västra Götaland kommer att anordna en sommarfest I Falköpings Folkets 

Park den 15 augusti. Preliminära tider 09.00 till 16.00. 

Vi räknar med att ha busstransport till Falköping. Ytterligare info  kommer. 
                


