Nu letä Malax-mål
Nu vaal int e na prat om mat, om rågmjölsgröiti å
päronfat å kalvsteik å idännar.
Nej, Malaxmååli ji i språåk
hä kan i döödli knappast brååk
som int ji verkli kännar.
Insänt av Per o Kerstin Söderman.
Har du något gammalt ordspråk eller kort historia på
din hemdialekt, skicka in den så kommer den med i
nästa utskick.
Dialekter är ett underbart språk! / margith
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Hösten är i antågande
Föreningen inbjuder till höstens

Sill/surströmmingsfest
med underhållning av Matti & Anders, i Skerike
bygdegård lördagen den 3 september kl 18.00.
Välkommen till höstens stora begivenhet att i glada
vänners lag njuta av årets upplaga av väljäst
strömming. Som vanligt serveras också sillar i olika
smaker för den som vill avstå surströmmingen.
Kaffe, kaka och måltidsdryck ingår, övrig dryck tar
var och en med efter eget önskemål. Vi äter, umgås,
njuter av musikalisk underhållning och sjunger av
hjärtans lust och de sista krafterna förbrukas till
medryckande toner från Al`s diskotek.
Kom med ditt glada humör och bjud med grannar,
släkt och vänner så att de också får uppleva denna
traditionella och i så många år populära fest.
Ring nu direkt in din anmälan, dock senast den 30 aug
till Runar tfn 021-33 05 54, mobil 070-25 63 843
eller till Marianne tfn 021-75 593.
Uppge namn, telefonnummer och om du vill äta sill
eller surströmming.

VÄLKOMNA!

Resor
Hemlig Resa
En mycket intressant och topphemlig resa blir det den
17 september.
Starten sker från Mikaelikyrkans parkering kl.8.00 och
vi är hemma igen vid 18 tiden.
Vi styr norrut fast inte sååå långt. Vi håller oss i
kanten av Gästrikland.
Förmiddagskaffe med smörgås får vi i mysig miljö, i
lummig grönska och till forsars brus.
Sedan fortsätter vi till en, för många, okänd del av
världen. Där omsluts vi av en mycket välkänd
skyddsvärn och får dessutom se världens längsta
inramning. Vi får också stifta bekantskap med flera
hundra originella konstverk och byggnadsstilar, helt
olik vår egen.
Lunchen intar vi i närheten av ett annat vattendrag,
men många intressanta upplevelser i närområdet.
Sedan fortsätter vi till Sagolandet, tomtarnas och
trollens hemviste. Där finns också många andra
historiska miljöer att ta del av.
Var vi dricker eftermiddagskaffet är fortfarande ”lite
flytande”. Men kaffe får vi – det är säkert!
Resan kostar 495 kronor för icke medlem och 400 för
medlemmar.
Anmälan till: Birgitta tel. 021-80 49 29
Bjarne tel. 021-35 11 21 eller Kaj tel.021-14 68 13
Senast den 1 september

Alla är välkomna!

Gruppverksamheten
Stavgångarna
Flitiga och idoga vi varit under
halvåret som gått,
med stavgång fram och baklänges vi
kondition vi fått.
Vi trotsat dåligt väder, regn, storm
och tö
Försiktigt har vi halkat fram, gått
lite pö om pö.
Tolv gånger med i genomsnitt 6,5
personer som deltagit.
När vi gått samt pratat färdigt, från
Orientalen vi farit.
Med en önskan om att det i höst ska
bli en fortsättning,
nu när våravslutning 8/5 på Mickes
blev en sittning.

Dansgruppen
Traditionell
midsommarunderhållning stod
dansgruppen för också i år. Vi
dansade på fyra olika ställen och
den tacksamma publiken kunde
njuta av våra väl utförda danser
och den färgprakt som våra dräkter
utgör. På publikens begäran fick vi
även göra ”da capo” på en
uppskattad dans.

Hälsningar från Paula
Anm. Gångarna är i farten måndags
förmiddagar.
_____________________________

Onsdagsgruppen
Här kommer en liten lägesrapport.
Det har inte hänt så mycket sen sist
utan vi fortsätter som vi alltid har
gjort.
Läser och pratar, gör gymnastik och
spelar kort.
Vi hade en liten Påskfest där vi hade
matsäck med oss. Så var och en åt
det den ville ha. Roliga historier,
sång och gamman, ja allt som hör
Påsken till, utspelade sig under
festen.
Innan vi tog sommarlov var vi till
Skultuna Brukshotell på lunch. En
vandring på Mässingsbruket ingick
också i dagsprogrammet.
Som ni ser är vi mycket för att äta
gott!
Vi träffas åter den 7 sept. samma tid
och plats som vi är vana vid.
/Kerstin
Anm. Se första sidan om Malaxmål!
_____________________________

Pidrogänget
Vi börjar spelsäsongen torsdagen
den 8 sept. i Klubblokalen.
Klockan 13.00

Nya spelare är hjärtligt
välkomna!

Bild: ”Full fart på de lurviga”
Al, Vailet, Erik och Mariann
närmast kameran.
Efter utfört värv samlades gruppen
på midsommaraftonskvällen hos
Marianne & Al där vi, tillsammans
med gamla dansgruppmedlemmar
och anhöriga, mellan sångerna åt
och drack till sena natten. Vi
passade samtidigt på att uppvakta
Vailet för hennes snart instundande
födelsedag. Dansgruppledarna
avtackades för det gångna dansåret
med blommor och presentar.
Varmt tack till Marianne & Al som
upplät sitt hem för denna så
trevliga samvaro!
Runar
____________________________

Bowlarna
Vi startar höstens träningar
tisdagen 6 sept. kl 12.00-13.00.
Samling kl 11.45.
Ring gärna 021-331433 måndan
innan så vi kan beställa rätt antal
banor.
Vi ser fram emot en trevlig
höstsäsong.
Även "nya" bowlare är Välkomna.
STRIKE på ER !!!
/ Norma & Leif

Sångarna
Hej alla sångarvänner och
Hej alla medlemmar !
Snart är hösten här med kortare dagar
och mörkare kvällar.
Men än har vi mycket av den sköna
sommaren kvar, med sina
månskenskvällar och fester i goda
vänners lag.
Men jag skall gå bakåt till
vårsäsongen, som sånggruppen
slutade på ett alldeles briljant sätt . Vi
var bjudna till det gästfria hemmet
på Tidö/Lindö där vi välkomnades av
det alltigenom vänliga paret
Helena och Dage. Vi bjöds på kaffe
med dopp och Elna hade gjort
bakelser dagen till ära.
Timmarna flög iväg som det brukar
när man är i glatt och trevligt
sällskap. Tusen tack Helena, Dage
och Elna.
Jag hoppas alla har haft en trevlig
sommar och är friska och fulla
av längtan att få sjunga igen.
Vi startar onsdagen den 14 september
kl. 13.00, platsen är som alltid
Morkullegatan 14.
OBS ändrad tidpunkt för start.
Alla nya sångare hälsas välkomna!!
Väl mött hälsar Margaretha
_____________________________

Teater
Den 13 oktober går vi på teatern kl
19.00
Vi ser: ”Föreställningen”
En komedi - fem Molière - sjutton så
aktuell.
Tomas Tjerneld har bearbetat 5
pjäser av Molière till en och det blir
en riktig ”kostympjäs” med alla de
ingredienser som ingår i begreppet.
Anmälan till Margith på 35 92 01
senast 5 september.
Biljetterna släpps redan i mitten av
augusti och kan vi boka i god tid får
vi biljetter till 130 kronor per person.
Ta gärna med vänner och bekanta, de
ingår då i vårt gruppris.
______________________________

Allsångseftermiddag
är planerad till andra onsdagen i
oktober kl.14.00 i Klubblokalen.
Se närmare i VLTs ”I Dag” spalt.

Alla är välkomna!

