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Anteckningar från möte med Programgruppen 2000-01-14 

 

1. Höstens program 
23-24/10 60+ mässan drog mycket folk. Vår förening fick 25 nya medlemmar.  
  Nästa år tar vi även med information från övriga föreningar i länet. 
13/11 Falu Dragspelsgille spelade både dragspel, fiol och gitarr, sjöng och  
  berättade inför över 100 medlemmar. 
21/11 Första information om 1a hjälpen drog 15 personer.  
27/11 Även denna gång kom det många till informationen. 
11/12 Kulturskolans luciatåg sjöng för över 240 medlemma.  
  Någon timme innan hade vi glöggmingel för verksamhetsansvariga. 

 

2. Vinterns program 2020 
Klart med 
8/1 Digitala betalningar, Länsstyrelsen  ?? deltog. HH 
14/1 Programgruppsmöte kl 13 med lunch 
21/1 Besök på Bergalid med efterföljande kaffe. KM 
13/2 Årsmöte, sång av kören (torsdag). KM 
18/2 Besök på Officersmässen med Mässingsorkestern Björkboda Blås. KW 
12/3 Göran Rogström om gamla Falun (torsdag). LB 
17/3 Vinprovning på Kristinegården med Bo Holmkvist. MH 
 

3. Vårens program 2020 – manusstopp 6/2 
9/4 Erik Lim sjunger och berättar. KM 
V17-18 Återvinningen/Falu Energi&Vatten. LB (på gång) 
13/5 Hörselfrämjandet. LB 
V21-22 Vårlunch någonstans (tex Sahlins struts med guidning) 
 

4. Sommarens program 2020 – manusstopp 30/4 
Juli 80+ utflykten. Förslag på Runn Runt med visning av Vika kyrka samt kaffe i 

Rämshyttan alt. Lunch i Bjursås med musik av Rådånk/Björklund 
12/8 Sanna och osannolika historier, Mats Neubauer 
?? Förslag Lunchkryssning på Runn 
9/9 Medlemsmöte – förslag!! 
 

5. Höstens program 2020 – manusstopp 6 augusti 
9/9 Medlemsmöte 
7/14/10 Medlemsmöte 
 Aktivitet – t ex Pubkväll 

 60+mässan 
     11/11 PRO Rockers Svärdsjö sjunger-ej i Nybrokyrkan 
       Aktivitet 
      Dec Lucia (13e är en söndag) 
 

6. Medlemsmöten 
Samtliga medlemsmöten första halvåret kommer att hållas i Nybrokyrkan. Vi får 
tillgång till Wallmanssalen fr o m 1 april men har inte klart med hur vi ska göra med 
servering m m i lokalen. Styrelsen arbetar vidare med den frågan. 



  

 2 

Tidigare har vi tagit upp om vi kan göra något för nya medlemmar – information när 
dom kommer till medlemsmötet. ???? 

 

7. SPF-lunchen på Küselska har ändrats till Gamla Elverket första fredagen i varje 
månad kl 12.50. Där serveras 4 olika sorters soppa, salladsbord, bröd och kaffe för 
??? kronor. Vi utvärderar hur det har gått efter 1a halvåret. 

 
 
 

 


