
Basta 20/9-17

Hej 

Hoppas ni var nöjda med onsdagsefermiddagens möte med Maj-Lis Petersson. Det var i alla fall jag. 
Jag har även fåt et tack från Maj-Lis som tyckte det var trevligt at komma tll oss.

Nu är vi i miten av september och dags at tänka på nästa möte/träf. Det blir ju Annika Dahlqvist 
från Sundsvall som kommer och berätar om sin ”resa” med LCHF.  Då träfas vi i  allby  adiostaton 
kl. 13. Förtäringen blir en LCHF-anpassad Bufee drycke kafe och kaka. Jag ber er at uppmärksamma 
at sista anmälningsdag är   1a0. Det blir lite tokigt när det inte stämmer med antal beställd förtäring
tll rät antal personer. Anmälan sker som vanligt tll  lla ooc mig. Även denna gång är 
grannföreningarna inbjudna. Det fanns lista utlagd vid mötet och det är ganska många som redan 
anmält sige det är roligt tycker jag.

 Det här med högtalare var ju inte så lyckate men svårigheter är tll för at lösase så vi i styrelsen får 
diskutera och ordna deta på bästa sät.

Boulens seriespel har börjat igene tsdagar och torsdagar. Tänkte mej upp någon dag och tta och 
lära.

 atengymnastken under ledning av Maj-Lis Emanuelsson är också igång igen.

Stckkafeet startar den 2  /9 och Ann-Marie håller i det som vanligt. h skrivande stund tror jag at det 
fortarande är KungsHusby församlingshem som är ”stckplats”  älkomna ni som är intresserade. Jag 
tyckte det var en trevlig aktvitet.

Jag har fåt en påringning från Andreas Johansson som undrade om vi var intresserade av igång 
något. Jag vill gärna få lite reaktoner på deta.

 Något jag också tänkt på om vi skulle träfas en gång i veckan/varannan veckae vid spåret i Lillkyrka 
för gemensam promenad och ev. medhavd fka. Det behöver ju inte vara så krångligte man kan 
komma om man kan.  ad sägs om det?

Nu har jag triggat er med lite frågor det är roligt om vi kan få lite dialog om olika aktviteter.

Ja det var nog allt för denna gång.

 i syns/Monica

Ps. Kom ihåg at gå in och lösa hngvars kryss! Jag tyckte det var svårt men jobbar på det….


