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Medlemsbrev l 2014 

Ja nu skall det fdreställa att vi har vinter! Men trots höstväder så går vi vidare mot vår. 

Det skall bli intressant att se när väderleksrapporten övergår till att kalla dagens väder for 

vårväder! 

Här kommer nu kallelse till årsmöte och ett kort program for de forsta månaderna i år. 

Vid årsmötet kommer du att fä verksamhetsberättelse (som vi håller på att forfatta nu) 

och sedvanliga ekonomiska rapporter. Välkomna! Glöm inte att anmäla er om ni skall ha 

årsmötesfika! 


V åra fasta aktiviteter pågår/planeras enligt följande: 


Bridgen Vårtenninen har startat. Håll kontakt med bridgeledaren Bertil Gustavsson 58011 911. 

Boulen Nonnalt på tisdagar men har vinteruppehåll nu. Kontakta Pasi Tikkanen 581 71 593 om 
nystarten! . 

Friskvårds 
-promenad 

Startar varje måndag kl 10.00 från dagcentralen i Kungsängen. 
Vinteruppehåll nu. Kontakta ledaren Lars-Ake Sundblad 581 72 410 om nystarten. 

Qi-gongen Har startat torsdag den 9 januari i dagcentralen Kungsängen. Nybörjare välkomna trots att 
tenninen redan startat. Ledare Gunnel Pennen 582 46 500. Cirkeln görs i samarbete med 
StudiefOrbundet Vuxenskolan. 

Dans Startar igen tisdag 21 januari j Hembygdsgården Kungsängen. Pågår varannan tisdag 
fram till 8 april. Ledare Lars Kling 581 73719. Dansanta herrar behövs det fler av! 

Läsecirkeln Har startas igen måndag 13 januari i dagcentralen Kungsängen kl 10.30. Nya deltagare 
välkomna att haka på. Ledare Rita Angman 073 5672485 

Vi har också en kurs om "Brister i äldres läkemedelsbehandling". Mycket bra studie material. 

Kursledare Gunvor Hansson. Tala med henne på tel 582 46 310 och anmäl er. 

Nästa kursomgång börjar måndagen 20 januari kl 13.00 till 15.30 med IS min paus. Tre gånger. 

Kursen hålls i datarummet bredvid vår expedition i dagcentralen Kungsängen. 


Det gångna året har som vanligt varit fyllt av aktiviteter och vi i styrelsen satsar på att det 
innevarande året också skall bli fullmatat. 

Välkomna till våra aktiviteter Tänkvärt: Varfor kollas krafset runt ögonenfor skrattrynkor? Så roligt 
Styrelsen har man väl inte haft! 


