S/S Martha Sällskapets program hösten 2022
Tisdagen den 30 augusti åker vi med Sundsbussarna till Helsingör. Där får vi en guidad tur på
Öresundsakvariet och därefter lunch på Borgerkroen.

Söndagen den 4 september Första söndagen i september brukar det normalt vara samling vid
minnesplatsen ute på Parapeten, för att hedra de sjömän som omkom till sjöss under kriget.
Håll utkik på Svenska kyrkans notiser i exvis tidningen (HD) för ev mer information.

Tisdagen 27 september kl 18.30 (dörren är öppen fr 17.30)

"Helsingborgs historiska utveckling till en av Sveriges största hamnstäder"
Vår medlem Ulf A Nilsson berättar och visar bilder på utvecklingen.

Tisdagen den 25 Oktober kl. 18.30 (dörren är öppen fr 17.30)
” 90 mil på floden Dnepr (Ukraina)”
Vår medlem Bengt Magnusson kåserar och visar bilder från en resa på floden och med besök i bl a Poltava.

Tisdagen den 29 november kl. 18.30 (dörren är öppen fr 17.30)
Berättelse, film och bilder visas från ”Den store Marthadagen” i Svendborg, vilken i år besöktes av ett
flertal av våra medlemmar.
Sedvanlig julavslutning för avnjutande av ett läckert julbord.

Anmälan: Skickas till Sten Blixt, som mail till sten.blixt@gmail.com eller
SMS till 0736 00 61 11 senast en vecka före respektive tisdagsträff,
för att underlätta planering och inköp av matvaror.

Plats: Trädgårdsgatan 13, Helsingborg
Kostnad: 100:-/kväll, inbetalas i förskott till vårt bankgiro 890-2371.
Märk inbetalningen med namn och vilket datum/träff som avses.
Obs att deltagarantalet vid tisdagsträffarna är begränsat till 50 personer
Först till kvarn gäller…

Information gällande planerad resa till Ärö våren 2023
En resa med Kristianstadbuss till Ärö är planerad den 11-14/5 2023. Resans pris är 4500:-/person efter
subvention från Marthasällskapet. Enkelrumstillägg är 900:-. Se bifogad fil för detaljerat program för resan.
Priset är baserat på 35 st deltagare och kan komma att justeras, beroende på framtida prisutveckling och
antalet deltagare. Blir det färre än 20 st deltagare kommer resan att ställas in.
När och hur anmälan skall göras och aktuellt pris, återkommer vi med information om.
Hjärtligt välkommen till våra aktiviteter!
Med S/S Martha hälsning från arbetsgruppen
Guy Rosvall, senioradvisor/ansvarig för föreläsare
Karl-Erik Finnman, verksamhet /pr
Göran Petersson, inköp/lokalbokare
Bengt Klevtorp, IT/hemsida
Ann-Louise Blixt, kassaförvaltare/resor
Sten Blixt, medlemskontakter/anmälningar/medlemsregister
Christina Tunström, program/träffar/aktiviteter/resor
Åsa Holmberg, kocklaget
Anders Hoberg, kocklaget

