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7 jan         Julavslutning i Kyrkans Hus              Kl 14.00.

    ”Spis”: ”Kaffe och kaka”, 

    Underhållning: Torsten och Roine

    Information: Kommande träffar

18 feb       Årsmöte i Kyrkans Hus           Kl 14.00.

    ”Spis”: ”Kaffe och Semla” 

    Underhållning: ”Frivillighandtaget” 

    Information: Kommande vandringar mm 

17 mar       Café i Kyrkans Hus                Kl 14.00.

    ”Spis”: Kaffe/Te med bulle, kakor och ”godbit”

     Underhållning: ”Knivsta Sune”! Känd vissångare som bla sjunger Bellman,   
                          Taube, Cornelius mm 
 

    Information: Inför kommande distriktsstämma mm

21 apr       Herrarnas lunch Morkarla      Kl 12.00.

       ”Spis”: ”Tre rätter”!

Underhållning: ”Entusiasterna” med Torsten och Roine samt ”köksträlarna” 
som visar upp sin allra bästa sida!                           

    Information: ”Nyheter” om sommarens och höstens aktivteter 

19 maj       Vårfest i Kyrkans Hus           Kl 14.00.

    ”Spis”: Kycklingsallad, bröd, ost, dressing och dryck. Kaffe och kaka. 

    Underhållning: Trubaduren Magne! 

    Information: Ärenden inför Kongressen mm

30 jun        Grillafton vid Hembygdsgården    Kl 18.00.

    ”Spis”: Egna medhavda varor för grillning och dryck

     Underhållning: Tipsrunda och deltagarnas spontana, ”rumsrena” historier

      Information:

18 aug        Surströmming Hembygdsgården   Kl 12.00. OBS tiden ändrad

     ”Spis”: ”Surströmming, matjesill, potatis, dryck och övrigt tillbehör.”

      Underhållning: Torsten och Roine med ”Torstens senaste!”

      Information: 
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15 sept       Musikcafé i Kyrkans Hus        Kl 14.00.

      ”Spis”: Kaffe/Te, kladdkaka med vispad grädde

      Underhållning: Musik och allsång med Bosse Grönskog 

      Information:

20 okt        Sopplunch Gruvlokalen       Kl 12.00. OBS Tiden ändrad

”Spis”: Ärtsoppa, ostsmörgås. Äppelpaj med vaniljsås och kaffe.
 Bar med försäljning av punsch!

     Underhållning: ”Pecke”, sjungande polis från Enköping 

                          Information: Ordförande informerar

1 dec         Adventskaffe Kyrkans Hus     Kl 14.00.

     ”Spis”: Kaffe/te, lussebulle och ”godbit”

       Underhållning: PRO-kören sjunger julsånger  

      Information: Program månadsträffarna under våren 2021 mm


