HPR
HPR-NYTT
Så här ser HPR-Programmet ut för hösten 2015
Det är som vanligt en blandning av klubbträffar, utflykter, resor, PUB-kvällar
och studiecirklar.
Välj själva eller delta i allt! Portaffischer med detaljerad information kommer
att sättas upp inför de olika aktiviteterna.

Klubbträffar. Alltid kl. 14.00 på torsdagar i Åttingen, Reimersholmsgatan 45
17 september

Underhållning med sångaren Anders Tallbo

15 oktober

Rune Lemon från Stolta Stad berättar om Södermalm

19 november

Johan Esk berättar om sitt jobb på Dagens Nyheter

10 december

Luciafirande

Utflykter.
10sept.

Skärgårdskryssning med lunch på s/s Storskär

6 oktober

Chokladprovning i Åttingen

5 november

Riksäpplets restaurangskola

29 november

Bussutflykt till någon julmarknad

7 december

Julbordsresa och möte på Rosella

PUB-kvällar.
Alltid på en onsdag då vi träffas i Boservice lokal kl. 18.30 Följande datum
gäller under hösten: 9/9; 23/9; 7/10; 21/10 tysk afton; 4/11;18/11; 2/12

Boule.
Spelas på Åttingtorget tisdagar kl.10.00 vid tjänlig väderlek. Start 8/9

Biljard.
Spelas i pingislokalen vid garageplan onsdagar kl. 10.00 Start 2/9

Studiecirklar.
En studiecirkel i akvarellmålning kommer att hållas under hösten.
Måndagar kl. 10.00 med start den 5oktober. Är du intresserad så anmäl dig till
Gulli Moquist tel. 84 82 96 eller Gudrun Wiklander tel. 668 87 84
En engelsk konversationscirkel startar i Boservice under september
Ledare är Eyvind Irestig. Anmälan på Boservice.
Vi tar också gärna emot förslag på andra cirkelverksamheter.

Vad är HPR?
HPR, HSB Pensionärsklubb Reimersholme, är som framgår av namnet en
pensionärsklubb för boende på Reimersholme. Kravet för att bli medlem är att
man är pensionär, ålders- avtals- eller förtidspensionär spelar ingen roll.
Det går också bra om man är gift eller sambo med en pensionär om båda bor på
Reimersholme i någon av HSB-föreningarna.

Du som vill bli medlem i HPR.
Välkommen in till Boservice och fyll i en anmälningsblankett. Årsavgiften för
2015 är 100 kr. Det är allt! Sen har du tillgång till en massa subventionerade
aktiviteter och utflykter enligt ovan.

Portaffischer.
Finns förutom i portarna även i Boservice skyltfönster med information om
priser och tider för aktuella resor och utflykter.

Boservice öppettider.
Boservice har öppet måndag-torsdag kl. 10.30-12.00 samt kvällsöppet
måndagar och torsdagar kl. 17.00-18.30
Telefonnummer till Boservice är 668 22 16
Styrelsen.

