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På Gång….

På Gång….

Surströmming/Sillfest den 6 september!

Vi shoppar loss i storstan!

Nu börjar anmälningstiden närma sig sitt
slut!
Äntligen har vi lyckats få en festlokal mitt i
stan! Nu kan alla som inte gillar att åka bil
på kvällarna vara med – stadsbussarna står
till förfogande!
Festen går av stapeln i M/S Livias lokaler på
Skomakargatan 3 och vi samlas kl 18.00

Den 23/8 åker vi med Axelssons Buss till
Stockholm på shoppingresa. Bussen avgår
från Bussterminalen, Centralen hållplats 1
kl 9.00. Resan kostar 110:- på nätbutiken
och 150:- på bussen.
Dagen spenderar var och en som den vill!
Hemresa på eftermiddagen.
Ingen gemensam anmälning och föreningen
ordnar inga gemensamma aktiviteter under
dagen.
__________________________________

Valfritt om du vill äta surströmming eller
sill-tallrik.
Glöm inte att säga till när du anmäler dig!
Måltidsdricka ingår, likaså kaffe och kaka.
Starkare drycker tar var och en med sig efter
tycke och smak.

Studiebesök på Stadshuset

Jocke Persson underhåller med musik och
sång. Han ledsagar oss även i bordsvisorna.

Den 16 september kl 14.00 får vi göra ett
guidat besök på Stadshuset i Västerås.
Ett intressant besök där vi får veta
stadshusets historia samt mycket annat.
Vi avslutar dagen med gemensam fika.

Lotterier finns för den som vill pröva Fru
Fortunas givmildhet.
Dansar gör vi till CD musik.
Entréavgiften a´ 150:-

Anmälan till Ulla-Britt Neider senast den 1
september på tfn: 021-180533
__________________________________
Pampas,
plattlandet, där vägen går spikrakt genom

Alla ska dock ta med sig en stor portion Gott landskapet och försvinner långt bort i fjärran…
Humör! Några trevliga vänner, samt ett par
sköna dansskor. Tillsammans gör vi festen
trevlig och minnesvärd!
Anmälan är ett måste till Pidrogruppens
Mariann Karlsson tfn: 070-2016147 eller
Britta Persson tfn: 070-9479451
Senast den 31 augusti

/susproductions

Gruppverksamheterna
Pidrogruppen
Pidrospelet startar den 4 september kl. 13 i
föreningslokalen.
Det ska bli kul att ses efter sommaruppehållet.
Vi välkomnar alla nybörjare! Vi tar hand om er
som inte spelat Pidro förr, ni får möjlighet, att
under van spelares ledning, komma in i spelets
regler, att prova på utan att känna något tvång för
vidare deltagande om ni mot förmodan inte skulle
gilla pidrospelet. Vi har en mycket trevlig anda i
gruppen och det är mycket sällan någon frivilligt
slutar, när de väl börjat.
Titta gärna in nå’n torsdagseftermiddag och kolla
in vad vi håller på med. Öppet mellan 13 och 16
Alla är välkomna till höstens träffar!
/Yvonne
________________________________________
Sångarna
Återupptar verksamheten den 17 september kl 13
Vi sjunger mycket finlandssvenskt men också
visor och låtar från andra länder finns på vår
repertoar.
Nya sångare är varmt välkomna att delta i vår
grupp.
Vi träffas varannan vecka i föreningslokalen.
Alla är Välkomna!
/Margaretha
_______________________________________
Onsdagsgruppen
Startar den 24 september kl 13.00 i klubblokalen
Vi är som alla känner till en grupp daglediga, som
inte är så ålderstigna och gaggiga som kanske
många tror, som träffas varannan onsdag och
diskuterar allt som berör oss.
Nya daglediga är välkommen till våra träffar!
Morkullegatan 14 är adressen.
________________________________________
Bowlinggruppen
Tränar varje tisdag på Bellewue klockan 15.00
Kom gärna och kolla vad vi håller på med, avgör
sen om du vill vara med.
Alla är Välkomna i vår grupp!
/Margareta & Sverre
Tryck

Övriga nyheter

Inställd aktivitet!!
Det planerade besöket från
Monårevyn är tyvärr inställt!
En del av de medverkande har fått
utlandsengagemang.
Vi kommer att ha ett
eftermiddagsarrangemang med
sång och musik i oktober.
I november kommer den sedvanliga
höstfesten med lite mat,
underhållning och dans att gå av
stapeln.
Mer info kommer om dessa
aktiviteter i nästa utskick i slutet av
september/början av oktober
Alla aktiviteter annonseras i vlt under
I dag.
_______________________________

Tack för födelsedagshälsningen!
Britt Vikström
______________________________

Ett varmt tack för
deltagande i vår sorg!
Vailet med familj

