
AKTIVITETER 2019 

  

Januari 

9/1 kl: 19,00  Årsmöte 

Februari 

13/2 kl: 19.00  Medlemsmöte 

Mars 

13/3 kl:19,00  Medlemsmöte  Disa Kristindottir som ska tala om hur man klarar 72 timmar utan 

el och vatten. 

27/3  
Här kommer lite info om kvällsträffen hos Skospecialisten BOTen onsdag den 27:e mars: 

Vi ska vara där 19 00 och det bjuds på dryck och tilltugg. Sen blir det mingel till den sista har 

lämnat lokalen! Vi ges givetvis tillfälle att se på vårens nyheter i lugn och ro. 

Är det någon mer som vill vara med går det bra att anmäla sig till  Eva, via mail. 

SISTA anmälningsdag är måndag den 25:e 

Hur tar vi oss dit? 

Samling 1830  på parkeringen utanför Idrottsgården. 

De som vill köra bil till stan tar med sig den och erbjuder därmed skjuts till övriga ”billösa” 

medlemmar. 

Avfärd från Idrottsgården 1845. 

April 

10/4  kl: 19,00   Medlemsmöte Vi planerar för modevisningen 

24/4 Kl: 19,00 Modevisning Helenas med Stil och Skospecialisten visar upp vårens nyheter. 

Inträde 100 kronor (endast kontant betalning) 

Maj 

8/5 kl:19,00 
Gunilla Öhman konst och upplevelsepedagog föreläser: 

Jag tycker som du, vad tycker du? Vem har huvudrollen i ditt liv? 

Sitter du i baksätet och kör, eller? 

 Våravslutning 

September 

11/9  kl: 19,00 Medlemsmöte 

Inga från Kuså trägård kommer till oss och berättar hur man tar hand om sina grönsaker på bästa 

sätt. 

21/9 Kl: 9-15 Höstupptakt Sunderby folkhögskola. 
29/9  kl: 18,00 Ordnar Surströmmingsmiddag. Anmälan ska göras senast 15/9 till Eva 

Winberg. Samåkning från idrottsgården kl: 17,15. Sedan åker vi förbi Coop kl:17,30 och hämtar 

upp de som bor i stan. 

Oktober 

9/10 kl: 19,00 Medlemsmöte 

Föreläsning om ”Brasilienfararna” 

November 

13/11 kl: 19,00  

27/11 kl: 19,00  Lille Jul 
Det börjar närma sig säsongsavslutning för oss alla snart! Som vanligt avslutar vi med årets 

Julbord. Detta år sker det onsdag den 27 november med start 19 00. Kostnaden för julbordet blir 

50 kronor per person. 

Anmäl senast söndag den 24 november genom att svara på detta mail eller ring till CHRISTIN 

och anmäl! Hennes telefonnummer är 070-2076885. 
 


