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Senaste nytt…..
Vinön och Konst på Högen
Den 12 augusti reser vi, i samarbete med
föreningen Arosgubben, till Vinön.
Vi besöker Julita gård – till ytan det
största friluftsmuseet i Sverige. Där fikar
vi och kan flanera i den vackra parken.
Lunch på Vinöns Värdshus, därefter får
vi en guidad tur på ön.
På hemvägen besöker vi ”Konst på
Högen”. Eftermiddagskaffet dricker
vi i Svampen i Örebro.
Vi åker med Axelssons bekväma
turistbussar och resan kostar allt som allt
460:- per person.
Vi startar kl. 8.00 och beräknar vara
hemma vid 18.30 tiden.
Bindande anmälan till Ture på tel. 02135 37 81 före den 28 juni.
_______________________________

Familjepicknick
På Vallby friluftsmuseum den 26 augusti
kl. 14.00.
Fritidsaktiviteter för vuxna och barn.
Lekar och annat skoj.
”Hoppin”teater med Piratkapten Valleby.
Vandring inom museiområdet.
Ta med barn och barnbarn, picknickkorg
och sittunderlag till en trevlig familjedag
Alla är välkomna!
Om det regnar ställer vi in evenemanget.
_______________________________

Sånggruppen
håller i allsången på Hammarby mötesplats den 1 juni och den 6 juli.
Vi är alla välkomna att vara med och
delta i allsången.
Se klockslaget i VLTs ”Vad händer”
Att sjunga är rena hälsomedicinen,
så kom med!

Surströmming/Sillskiva
Lördagen den 2 sept. kl. 18.00, samlas
vi i Skultuna Scoutstuga.
Vi avnjuter årets Surströmming. Som
andra matalternativ finns sillbricka.

Spontant och okonventionellt program
står gästerna för.
Vem vet, kanske blir det någon
överraskningsartist.
En kort tipspromenad och lotterier med
fina vinster fixar dansgruppen.
Vi dansar till de allra bästa orkestrar,
så länge vi orkar.

Radio
Folkrörelsens Medieförening, FMiV
som står bakom ”Vår radio” erbjuder
utbildning i form av studiecirklar, för
dem som är intresserade av att lära hur
man gör radioprogram.
Om vi blir 5-6 personer som går
utbildningen kan vi göra egna program
från Finlandssvenska föreningen och
sända över 93,7 MHz.
I studierna ingår bl.a.
1) ”Lär dig sända närradio”
Hur man bygger upp ett program och
hur man hanterar tekniken. Lagar och
regler för radio sändning mm..
2) ”Intervjuteknik och retorik”
Teoretiska och praktiska övningar hur
man använder retoriken som grund för
att få fram sitt budskap i intervjuer och
reportage.
3) ”Kontakter med massmedia”
Introduktion i allmän mediekunskap
Läs mera på: www.fmiv.nu

Ta med surströmmingsälskande
vänner, grannar, bekanta
och kom till
ÅRETS SKIVA!
Ett gott humör,
ett glatt leende
och sköna skor är
också bra att ha med till festen.

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan är ett måste!

Är du intresserad att göra nå’t nytt
och kul, kom med i den här
gruppen!

Ring Runar på 021-330554 före 29
augusti och tala om vilken mat du vill
ha.
Dansgruppen hälsar alla

Välkomna till en jättekul fest!

Många kulturföreningar är redan med
och har egna utsändningar. Givetvis
måste vår förening haka på den här
möjligheten.
Det här är ett bra sätt att nå alla våra
medlemmar.

Hör av dig till Margith på
35 92 01 innan semestern.

Efterlysning….
PC, skärmar, möss,
tangentbord mm.

Föreningen behöver övnings
maskiner till datakurser.
Ni som har bytt upp er senaste året,
kanske har den gamla utrustningen
stående till ingen nytta. Låt
föreningen låna dem under en
period, för grundutbildning i dateri.
Vi behöver 5 kompletta
uppsättningar exkl. skrivare.
Målsättningen är att köra en
enklare grundutbildning i
Ordbehandling/ Internet.
Instruktörer blir någon av
föreningens egna datanördar.

Lite Nytt……
”Ti va elå itt ti va…………….”
”Att vara eller inte vara……….”

Teatergrupp
Det finns intresse av att bilda en
amatörteatergrupp inom föreningen.
Vi behöver flera deltagare, både herrar
och damer. Tanken är att berika
programutbudet på föreningens
tillställningar. Ambitionen ligger inte på
proffsig nivå - vi ska ha minst lika kul i
gruppen som publiken kommer att få….
Är du intresserad att vara med hör av
dig till: Margaretha på tfn. 13 09 72

Ålandskryssning

”Ju mera man kan desto
roligare är det”!
________________________

Något jag minns !
Förra årets tävling gav många
trevliga bidrag. Så vi gör om det i
år igen.
Det kan vara bilder eller en
berättelse från en trevlig händelse,
resa eller semester.
Det måste inte vara sommar
minnen.
En vacker plats, en fisketur,
skidåkning eller något annat man
minns.

Dela med dig till oss andra!
Sänd bidragen till föreningens
expeditionen före 15 sept

Bowling
Är du intresserad av att prova på
Bowling, hör av dig till Harry i
friskvårdskommittén. Vi bokar några
dagtidsbanor på Bellevue och en
instruktör som hjälper oss att komma
igång.
Harry har tfn. 35 92 01

________________________
Pidrospel

”Kom med och ha kul!
___________________________

PC bör vara rensad och ordbehandlingsprogrammet inte äldre
än Windows 98.
Ni som kan avvara maskiner under
hösten hör av er till Ture på 35 37
81

Prova på grejer….

igen… den 23 oktober.
Blir vi 35 personer får vi egen
gratisbuss med utgång från
klubblokalen. I annat fall tillkommer 60
kr. för bussresan.
Dubbelhytt, Vikingbuffé m. bordsdricka
och kaffe, samt sjöfrukost för 295 kr.
per person.
Det finns ett stort programutbud på
båten. Man kan göra allt från att spela
bort sina pengar till att handla eller
smörja kråset för dem. Motionera kan
man göra både i Seasidecaféet och i
Nattklubben.
Man kan också bara njuta av
sjöutsikten.
Anmälan till Kerstin på 021-35 73 37
mellan 25 augusti och 20 september.
”Först till kvarn får kryssa”
_______________________________

Tack
alla dansgruppens deltagare för den nu
avslutade vårsäsongen och tack också
för den goda uppslutningen på alla våra
träningar. Den höga närvaron som råder
är ett klart betyg på gruppens
välmående. Stort beröm och tack också
för de nyligen väl genomförda
uppvisningarna.
Ha en riktigt skön sommar önskar
Marjatta & Runar!

Pidrogruppen planerar att ha öppet
hus, för intresserade spelare en söndag
under hösten, i klubblokalen.
Vill du lära dig mer om detta
kulturspel hör av dig till Per-Henrik
om dag och tid.
Per-Henrik har tfn. 35 73 37

_________________________

Blomster
Är du intresserad av
vackra blomsterarrangemang, buketter
eller bordsdekorationer, kan du i höst
vara med på en kvällskurs hos en
florist i stan.
Intresseanmälan till:
Margith tfn. 35 92 01

_________________________

Styrelsen önskar alla en
varm, skön och vilsam
sommar!
Som synes av första sidans bild, sitter
inte styrelsen i solen under sommaren
Nej, vi jobbar oförtrutet vidare på att
finjustera programmet inför hösten.
Vi ska stå redo att ta emot alla
utvilade, aktivitetshungrande
medlemmar, som uttråkade av
sysslolösheten under semestern,
behöver hålla i gång.
I höst händer massor, med typ’ kul
grejer.

Välkomna till
höstaktiviteterna
/styrelsen
_______________________________

Nästa utskick
kommer i slutet av augusti. Senaste
inlämningsdag för bidrag är den 9
augusti.
Gruppledare kom ihåg att lämna höst
programmet!
/margith

