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Höstens stora kulturevenemang

Den 19 oktober kl. 18.00 kommer Oravais Manskör och ger konsert i Tegnérmatsalen.
Stråkkvartetten Regionora samt ett folkdanslag medverkar också under kvällen.
En bred repertoar bestående av finlandssvensk musik och sång, blandat med nyare svenska
visor, sånger och danser gör kvällen till en oförglömlig upplevelse.
Supé som serveras mellan programinslagen består av: Kycklingfilé m. färskost, soltorkade
tomater i rödvinslag, potatisbakelse, suger snaps tomat, måltidsdricka, kaffe och kaka. Vill
man ha vin till maten och något starkare till kaffet, tar man med sig det man vill ha.
Kvällen avslutas med dans till CD musik.
Entréavgift: 200: - inkl. konsert och supé.
Ta med vänner och bekanta och kom till en kväll, fylld med fin musik, sång och dans. Tipsa
gärna vänner och bekanta som inte får våra utskick, om den här förstklassiga musikaliska
upplevelsen.
Anmälan är ett måste, senast 13 oktober till Ulla-Britt Neider tfn. 021-180533
eller till Siw Sandell tfn. 021-24606

Alla är hjärtligt välkomna!

Det händer mera…
Intressant!
Luciakaffe m. Allsång
Herman Lindqvist kommer till Biblioteket
den 15 oktober kl. 19.00. Han berättar då om
sin nya bok ”När Finland var Sverige”
En intressant kväll kan vi redan utlova.
Entré: 50:____________________________________
Höstfesten som var planerad den 16
november ställs in. Vi har så många
aktiviteter på gång och styrelsen väljer att
satsa all kraft på evenemanget den 19
oktober.
___________________________________

Söndagen den 8 december sjunger vi in julen
i föreningslokalen.
Vi startar kl 15.00
Kom med och sjung våra kära julsånger!
Vi dricker eftermiddagskaffe och får
lussebullar därtill.
Alla är välkomna!

Bäst i Västerås
Den 30 november spelas vårt eget KM i
Pidro.
Vi har plats för många lag och anmälan gör
du till Lilli på 021-300728
Du hinner träna några torsdagar ännu innan
vi korar vår klubbmästare och vem vet, det
kanske är just du och din spelkompis som får
namnet inristat i bucklan för 2013?
Alla föreningsmedlemmar som är
intresserade är välkomna att delta!

__________________________________

Bäst i Sverige!
Den 9 november spelar Frismästerskapet i
Pidro i vår Föreningslokal. Vi startar tidigt på
lördagsmorgonen och korar innan dagens slut
bästa Pidrolaget i Sverige.
Du är välkommen att anmäla dig till Inger
Nyblom/Hermansson 070‐533 55 96

___________________________________

Klubbmästare i bowling
Tisdagen den 10 december spelar vi KM i
Bowling i Bellewuehallen.
Anmälan till Norma/Leif Hagvik på tfn 021331433
Kom med och träna med gruppen redan nu så
hinner du vara med på KM. Vi tränar varje
tisdag mellan 12 och 13.

