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Höstens aktiviteter

Studiebesök i Korskyrkan

Juli 16 Kryssning: Hjälmare kanal

14 dec kl 15.00
Karlfeldtsgatan 3.

Aug 20 Stadsvandring m Sangemark
Okt
Nov
,

Öppet hus i Pidrospel
26 Resa Örebro o Kumla (se info)
Pidromästerskap
Studiebesök

Dec 14 Luciafirande se (info)
,
KM i Bowling
,
Julgröt för grupperna
Veckoverksamhet:
Sånggruppen
Onsdagsgruppen
Pidrospelarna
Bowlarna

onsdag
onsdag
torsdag
tisdag

Välkomna ! Kom med!
¤¤¤¤¤

Höstfesten utgår! Det verkar inte finnas
något större intresse för festen. Det är ju de
olika grupperna som skall fixa olika fester med
hjälp av styrelsen. Ni som är festsugna!
Det är inte för sent att köra igång en enklare
fest. Jag tänker i första hand på pidrogänget,
som borde vara på tur och som har de flesta
deltagarna och inte minst den gruppen, som
har ”ungdomar”, under 75, att tillgå.
¤¤¤¤¤
PS! Du som fått detta utskick och också har
E-post, vänligen meddela den till mig så
får du utskick och INFO mycket snabbare/Siw

Ulla-Britt Neider bjuder in till ”sin kyrka” :
- Rundvandring med information
- Lucia framträder med sång av barn från , ,
, Förskolan Pärlan tillsammans med föräldrar
, och syskon.
- Vi bjuder på kaffe, Luccekatt och pepparkaka.
- Advents- och julsånger, Ulla-Britt och Gullan.
Välkomna till en julig avslutning på terminen!
Styrelsen
XXXXXXX

Bussresa till
Kumla Skomuseum,
Örebro slott och Wadköping
Månd

26 okt kl 8.30 -17.45

från bussterminalen, Hpl I.

Lunch efter skomuséet
Kaffe på dit- och hemvägen
Kostnad: 450 kr/medlem (sponsrad)
icke medlem 595:Betalas senast den 10 okt till
Finlandssvenska föreningen PG 691741-3
Glöm inte uppge Ditt namn

Välkommen till en intressant utflykt!
Kontakt: Ros-Maj Hillerström tel. 021-331902,
mobil 0708-194153
Siw Sandell @-post: sh.sandell@telia.com
mobil. 070-2749897
/Siw

