
Av 2021 års program har vi varit tvingade att ställa in samtliga arrangemang 
fram t.o.m. juni. Höstens aktiviteter redovisas nedan. 
 
Den 12 augusti har distriktet planerat för en sommarfest i Alingsås.  
Om den kan genomföras kommer information i SLA Föreningsnytt. 
 
 
Onsdagen 18 aug. Resa Askersund, Motala, Brostorp  
Avresa med buss från Skövde resecentrum kl. 08.00. 
Vi åker till Askersund och Garvaregården för fm-kaffe. Därefter besöker vi 
Venus chokladfabrik. Här får vi provsmaka choklad och det finns möjlighet att 
handla med sig hem. Vi fortsätter därefter till Motala där vi besöker Motala 
motormuseum. Här får vi guidning och egen tid. 
Innan vi lämnar Motala äter vi lunch. 
Vi fortsätter därefter till Brostorps Gårdsmejeri. Vi får information om företaget, och vi dricker  
eftermiddagskaffe och serveras ostkaka, så mycket vi vill. Även här finns möjlighet att göra inköp. 
Efter detta besök åker vi hemåt. Vi beräknas vara hemma i Skövde ca kl. 19.00.  
Pris: 550 kr/person 
I priset: buss, fm-fika, lunch, efm-fika, entré och guidningar enl. program. 
OBS! Anmälan om deltagande med början 13 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 8 september  kl. 14.00 
Ehrling ”Elvis” Lundberg från Malmbäck bjuder på blandad underhållning  
framförallt från Elvis repertoar. 
Leif Hjelman från Folksam informerar om försäkringar. 
ABF informerar om böcker inför  bokcirklarna och andra aktiviteter. 
Lotteri, fika.   

 
Onsdagen  13 oktober    kl. 14.00 
Höstmöte. Beslut om 2022 års budget, årsavg, arvoden och verksamhetsplan.  
Kenneth Holmström Vara står för underhållningen. 
Birgit Karlsson från pensionsmyndigheten informerar. 
Lotteri, fika.  

 
Onsdagen 10 november  kl. 14.00 

Henrik Strömberg (Schytts orkester) underhåller. 
Läkare Margareta Hellgren föreläser om hälsan hos äldre. 
Lotteri, fika.  
 
Onsdagen 8 december 
Sedan ett antal år tillbaka brukar vi fira Lucia och äta julbord på Flämslätt. 
I nuläget kan inte Flämslätt ge besked om det går att genomföra detta år. 
Vi återkommer om hur Lucia-firandet kommer att genomföras. 
 


