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Vad händer nu och senare…
Utflykt till Oljeön!

Vi shoppar loss i storstan!

Lördagen den 24 maj åker vi på utflykt till
Oljeön i Ängelsberg. Vi samlas vid färjkajen
nedanför Ängelsbergs station kl. 13.45. Färjan tar
vår grupp över till ön för en specialvisning.
Föreningen står för grundkostnaden av
guidningen. Blir vi många betalar var och en till
den lilla summa som behövs.
Vi samåker i vanliga bilar och var och en
bestrider själv bensinkostnaderna till dem som
kör.
Efter Oljeön tar vi en eftermiddagsfika på något
mysigt café i omnejden.
Anmälan till Margith som samordnar åkandet.
Anmälan senast 19 maj på tfn. 0703-476 476
Alla är välkomna!

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.
_________________________________________

__________________________________
Surströmming/Sillfest den 6 september!
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
Någon form av extern underhållning bjuder vi
också på.
Dansar gör vi till CD musik.
I entréavgiften a´ 150:- ingår mat, måltidsdricka,
kaffe och kaka. Starkare drycker tar var och en
med sig efter tycke och smak. Alla ska dock ta
med sig en stor portion Gott Humör!
Anmälan är ett måste till Pidrogruppens
Mariann Karlsson tfn: 021-355804 eller
Britt-Marie Persson tfn: 021-354553,
0709/479451

Detta har hänt
________________________________
Årets Kyrkdagar
Årets traditionella kyrkdagar gick av stapeln den 1516 mars. Vi hade besök av Tomas Ray från
Församlingsförbundet i Borgå.
Han har just tillträtt en nyinrättad tjänst som
stiftssekreterare för Mission och Internationellt

arbete i Borgå stift.
Vid samkvämet på lördagskvällen i Mikaelikyrkan
berättade han om sitt nya jobb. Han gav också
glimtar från det allvarliga arbetet i världen med
människosmuggling, samt även om sexhandeln

med unga flickor.
Sånggruppen underhöll med ett antal sånger under
Boris ledning. Vi sjöng tillsammans och hade
gemenskap runt kaffeborden med en utsökt god
kaka. Innan vi avslutade kvällen så hölls en kort
andakt i kyrksalen. Ulla-Britt sjöng två sånger och

Gullan Persson satt vid pianot.
Ett drygt femtiotal åhörare hade slutit upp.
Vid söndagens gudstjänst predikade Tomas. Siv
läste dagens text och Sven Eriksson medverkade
från Mikaelikyrkan.
Efteråt drack vi kyrkkaffe tillsammans med
församlingen och vi tackade Tomas med en gåva
från föreningen.
Övriga medverkande tackades med en "Västerås
Gurkburk".
/Ulla-Britt

Grupperna
Sånggruppen
Vårsäsongen startade den 8
januari och avslutades den
16 april. Och vi har sjungit
och mått så bra allesamman.
Ibland när man kommer till
övningarna är inte livet och
humöret alltid på topp, men
när vi sjunger våra kära
sånger och visor så stiger
humöret och stämningen till
högre nivåer. Det är ju då
det kallas: ” Sången ädla
känslor..osv”
Vi har haft ett
sångframträdande på
Gideonsbergs servicehus.
Där sitter de äldre i sina
rullstolar och sjunger med
och man ser att de gillar våra
sånger och visor.
Den 16 april var gruppen på
Slakteriet (Nya Saluhallen
red.anm.) och åt en god lunch
och efter det skildes vi åt. Vi
startar igen den 17
september.
Soliga hälsningar
Margaretha

Onsdagsgruppen
Vi är som alla känner till en
grupp pensionärer, som inte
är så ålderstigna och gaggiga
som kanske många tror, som
träffas varannan onsdag och
diskuterar allt som berör oss.
Visst kommer våra krämpor
på tal, det är inte så ovanligt
när vi kommer tillsammans,
men vi diskuterar även andra
spörsmål.
Den 9 april hade vi besök av
Iris Palo, representanten för
Aloe Vera. Hon hade
aviserat ett sminkparty, men
så mycket sminkande blev
det nu inte. Hon presenterade
sina produkter av bl.a.
kosttillskott och smink av
olika slag. Eftersom vi gärna
försöker förbättra vårt
utseende, så blev det ju köp
av både det ena och det
andra.
Efter handlandet drack vi
kaffe med gott bröd till, som
Paula bjöd på.
Den 7 maj träffades vi på
Restaurang Varda för en
gemensam lunch som får
vara avslutning för
vårsäsongen.
Vi startar igen den 24
september med nya friska
krafter. Nya medlemmar är
hjärtligt Välkomna!
Trevlig sommar önskar
_______________________
Onsdagsgruppen
Bowlarna
gm/ Maggie
Gruppen har tränat
_______________________
regelbundet varje tisdag kl
Alla föreningsaktiviteter
15 i Bellewuehallen.
annonseras i vlt:s
Nya gruppledarna Margareta
”Vad händer”
o Sverre har tagit hand om
Gruppledarna och de som är
gruppen på allra bästa sätt.
aktivitetsansvarig lämnar
Vi avslutar säsongen i mitten
uppgifterna i god tid till
av maj, med en informell
Dan Vikström:
tävling.
021- 27355
Höststarten annonseras i vlt.
dan.britt.vikstrom@telia.com
Bowlarna önskar alla en
skön sommar!
Tryck

Pidrogruppen
Vi började vårsäsongen den
9 januari och har spelat 17
gånger under perioden.
Vi har druckit kaffe med
gott dopp till, sådant som
lägger sig som bomull kring
midjan. Vi har skrattat och
haft roligt tillsammans, vi
har med glimten i ögat och
med varmt hjärta triggat och
tråkat varandra.
Den 8 maj avslutar vi
säsongen med en informell
tävling som vi kallar
”Klöverfemman”
Då är alla skärpta och
vinstlystna, då är det blodigt
allvar, fast på lek!
Vi startar igen den 4
september kl. 13 i
Föreningslokalen.
En trevlig sommar till alla,
önskar Pidrogruppen
gm/ Yvonne
_______________________
Följande hälsningar har
kommit från medlemmar
______________________

______________________

