
Medlemsbrev 1, 2011 

Nu är våren på väg och vi längtar efter lite mera värme efter den långa kalla vintern.  
Gunvor har avgått som ordförande och vi hoppas kunna klara oss utan hennes hjälp.  
Vi får se hur det går! 

Årsmötet hade 97 deltagare och inleddes av Gunvor med vacker parentation till avlidna  
medlemmar till vacker musik av Elinor Ryd, Elin Johansson och Markus Molin. Ny 
lista över styrelse och funktionärer bifogas. 

Bifogat finner du också vårt aktivitetsprogram. Vi har försökt få det så varierat som  
möjligt. Tre endagsutflykter förgyller det hela! Aktivitetsprogrammet sträcker sig fram  
till augusti. Så du kan alltså vänta ett nytt cirkulär i slutet av augusti. Anmäl dig till våra  
aktiviteter i tid så de inte blir inställda pga för få anmälda! 

Betr övriga aktiviteter som inte står i aktivitetsprogrammet så gäller följande: 

 Boulen startar när vädret så tillåter. Håll kontakt med Pasi Tikkanen 581 71593. 
  

 Dansen var annan tisdag har nästa träff i Hembygdsgården den 22 mars kl 18.00. Då 
blir det dans till Roffe Larsons musik från Trio med Bumba. Medtag kopp o dopp. 50 kr 
kostar det. 
  

 Stavgången (måndagar) har isuppehåll nu. Tala med Lasse Sundblad 581 72410. 
  

 Läsecirkel? Kontakta Gudrun Persson 581 72809. 
  

 Datakurser brukar vi hålla i Word, E-post och Webb samt Bildhantering. Tala med Jan-
Erik 581 72418 om du är intresserad. 
  

 Qi-gong i dagcetralens motionsrum på torsdagar kl 9.00. Tala med Gunnel Permén 582 
46500. 
  

 Släktforskningsintroduktion har Staffan Jogmar hållit. Han ställer säkert upp igen om 
intresse finns. Tala med Staffan 581 72528. 

Infoträffar på distriktet: Läs veteranen. 

Som bilaga till detta brev får du en lapp med bevis på att du betalt medlemsavgiften. Flytta 
det lilla årsmärket till ditt medlemskort. Medlemskortet ger många rabatter. I Veteranen får 
du mycket information om detta. 

Vi i styrelsen önskar alla en aktiv vår och sommar där vi får träffas många gånger. 
 
Gerd 

 


