
 

     N u  s p a r k a r  v i  i g å n g  i g e n !!           

Visst har det varit tråkigt att vi inte kunnat ha verksamhet 

igång på ett halvår på grund av ni vet vad! Men nu får det 

vara slut på denna inaktivitet! Vi börjar lite försiktigt med en 

utomhusaktivitet så vi får träffas igen, för att sedan gå 

inomhus. Så här har styrelsen tänkt höstprogrammet: 

4 sept. fredag: Vi prövar på BOULE! Kl. 14.00 träffas 

intresserade vid boulebanan på Bottnavallen där Torsten 

Johansson m. fl. ger oss en introduktion i detta ädla spel, 

importerat från Frankrike där det heter pétanque. Ta med 

bouleklot om du har, annars får du låna på plats. Ingen 

anmälan behövs. 

9 sept. onsdag: Kl. 10.00 (OBS) får vi återupptäcka den 

hälsobringande (?) ”GRÖTLUNKEN” i Rågårdsvik. Vi samlas 

vid Värdshuset där Florence & Co leder oss på rätta vägar. 

Efter återkomsten kaffe och macka vid (i) Värdshuset. För 

att hålla oss inom 50-gränsen behövs anmälan till Berit 

Bjurulf, 0733 80 59 35  eller 0523 21469 eller 

beritbjurulf@gmail.com. 

 

      Forts. 

mailto:beritbjurulf@gmail.com


14 okt. onsdag kl. 15.00: Astri Taubes liv och konstnärsskap 

är ämnet för Britt-Mo Bernhardssons föredrag i Folkets Hus. 

Max 50 personer, om inte annat börjat gälla då. Anmälan: 

Berit Lundh, 0723 17 65 09  eller  beritelis@gmail.com 

 

11 nov. onsdag kl. 15.00: ”Barnens plats i syskonskaran?” 

kallar Lennart Björklund, psykoterapeut, sitt anförande. 

Säkert angeläget även för oss ”gamlingar”. Max 50, om inte 

annat gäller då. Anmälan: Kenth Johansson, 0763 92 13 88 

eller kyrkvik12@gmail.com. 

 

9 dec. onsdag kl 17.00 (OBS): JUL-program med Birgitta och 

Anders, presentation överflödig. En ljuspunkt i december. 

Anmälan: Mari-Ann Knutsson, 0707 38 26 73 eller             

mari-ann7@hotmail.com 

 

Styrelsen hoppas att vi får återse så många som möjligt av 

våra medlemmar under hösten och att det inte blir några 

nya restriktioner! 

V Ä L K O M N A!  
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