
 
 
Nu är vi igång! 
 
 
Det känns som en omstart efter en lång tid med pandemi. En utflykt 
samt ett månadsmöte har vi genomfört. Denna gång slapp vi avboka 
aktivitet som vi fått göra under nästan två års tid. Vår och 
höstprogram har legat fullt klara för att sättas igång. All planering till 
ingen nytta, det har känts tråkigt. Vi hoppas på ljusare tider då vi kan 
träffas igen. 
 
Vår bussutflykt i Halland. 
En utflykt till det idylliska Tvååker i Halland och Öströö fårfarm den 
22 september. En gård med 520 tackor som föder 900 lamm varje år  
är av rasen Gotlandsfår och betar ute från maj till slutet av oktober. 
Gården och djuren är ekologiskt certifierade sedan 30 år och där 
finns utställningshall, butik och restaurang som tillhandahåller 
gårdens produkter. Lunchen som serverades var mycket god, 
rekommenderas! 
En intressant utflykt men framför allt var det roligt att få träffas igen. 
 
Vårt första månadsmöte på nästan två år. 
Torsdagen den 14 oktober kunde vi ha vårt första månadsmöte på 
länge. Underhållarna var två killar som kallade sig DuoKomp med en 
musikalisk frågesport/quiz.  De sjöng och spelade 12 melodier, gamla 
välkända låtar och 24 frågor om låtarna. Enkelt kan tyckas men det 
var kluriga och lärorika frågor. De bästa lagen som kunde svara på 
flest frågor fick pris att dela. 
Kaffe goda smörgåsar och en lång pratstund efter underhållningen 
var uppskattad. 
 
Månadsmöte i november. 
Nästa månadsmöte blir torsdagen 11 november och då kommer en 
grupp som kallar sig Uno & Geni som spelar klassiska hits från 
 60-tal till 2000-talet. Skönsång och skickligt pianospel kommer att 
förgylla eftermiddagen. Platser finns kvar. Välkomna! 
 
 
 



 
 
 
Julbord 
Torsdagen den 9 december reser vi till Gullbringa golfklubb i 
Bohuslän och avnjuter ett klassiskt bohuslänskt julbord för endast 
400 kr. Förhandsanmälan erfordras att du anmäler dig till Östen 
Lundström tel. 070 731 00 59. 
 
En vädjan till våra medlemmar! 
Vi behöver förstärkning i styrelsen. Flera styrelseledamöter har både 
två och tre uppdrag som vi gärna delar på. Nya styrelsemedlemmar 
kommer att gå kurs som hålls av distriktet samt inskolning i 
föreningen. Det är både spännande och givande med föreningsarbete 
så tveka inte. Ring till någon i valberedningen eller styrelsen, ställ 
dina frågor vid något månadsmöte så kommer vi bli väldigt glada. 
Du som kan skriva och berätta om utflykter, aktiviteter eller 
månadsmöten, gör det! Du behöver inte sitta med i styrelsen bara för 
det. Vi publicerar det på vår hemsida och vi blir glada om fler av 
medlemmarna engagerar sig!! 
Du som har tips eller synpunkter om vad det än må vara hör av dig. 
Välkomna och hjälp till, vi behöver det. 
 
Styrelsen 
Ann-Christin Lundblad ordförande 073 734 57 11 
Lars Göran Axelsson 070 321 02 98 
Birgitta Eriksson 070 655 34 72 
Berit Jensen 070 577 15 11 
Lars Leonardsson 070 677 15 70 
Östen Lundström 070 731 00 59 
 
Valberedningen 
Kerstin Lundberg 073 364 47 55 sammankallande 
Kerstin Eriksson 070 221 13 53 
Inga-Lisa Elzer 073 953 97 83 
 


