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Medlemsbrev 2 2015 
Nu är den härliga sommaren nästan över och vi är i full gång med våra sensommar
och höstaktiviteter. Anledningen till detta brev är att jag/vi upptäckt en del felaktighet 
i forra aktivitetsprogrammet. Därfor bifogas ett uppdaterat exemplar. Kasta det gamla! 

Våra fasta aktiviteter under hösten planeras/pågår enligt foljande: 

Bridgen 	 Pågår for fullt tisdagar o torsdagar i Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen. 
Information om vårt spel kan du få hos vår bridgeledare Bertil Gustavsson 
580 11 911. Nya är också hjärtligt välkomna! 

Boulen 	 Är igång nu i Bro idrottshall på tisdagar. Kontakta Pasi Tikkanen 
581 71593 for närmare information. 

Friskvårds- Lasse Sundblad, vår trogna ledare, har kört igång med promenaderna igen. 
promenad Vi går från dagcentralen i Kungsängen kl 10.00 på måndagar. Frågor till 

Lasse på tel. 581 72410. 

QiGong 	 I samarbete med Vuxenskolan anordnar vi QiGong på torsdagar 9.00 och 
10.15 i dagcentralens motionsrum Kungsängen. Info och anmälan till 
Gunnel Permen 582 46 500. Ring! Höstterminen startar den 1 okt. Kör igång 
du med! 

Dans 	 Våra populära danskvällar i Hembygdsgården Kungsängen startar igen 
tisdagen den 15 sept. kl 18.00 . Sedan har Lasse Kling (581 73 719) också 
bokat fdljande tisdagkvällar 29 sept, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov och 7 
dec då olika mycket trevliga spelgäng kommer. Kostar 60 kr. Medtag kopp 
o dopp. Välkomna på dans! 

Läsecirkeln Kör igång igen i Kulturhusets bibliotek, barnanvdelningen (där trivs vi bra 

som gått i barndom igen) måndag den 7 september kl 10.30 under ledning av 
vår läseguru Rita Angman. Sedan träffas vi varje måndag till den 14 dec. 
Tveka inte att kontakta Rita (073 56724 85) och fråga hur det hela går till! 

Som vanligt är alla fasta aktiviteter forlagda till Kungsängen. Ta tåget, dagcentralen 
ligger ju nära stationen! Men dom stora mötena och julfesten är ju i Bro! 

Välkomna till våra aktiviteter 
Styrelsen / gm Jan-Erik Ryd Stå/hammar oftast kal/ad Lilla 

Tänkvart: Det jag inte minns idag, Kanske jag kommer på i morgon! 


