
 
 

Veckobrev nr 20 (15 maj- 21 maj) 2017 

 

Kontrasternas vår 
 

Bowling   

Vi fortsätter torsdag den 18 maj kl. 10.00 på Bowl4Joy i Vårby, fram till 

sommaruppehållet bowlar vi på följande tider:  

24 maj (obs. en onsdag), 1 juni, 8 juni och 15 juni.  

Den 15 juni blir sista dagen före sommaren och hur vi ska fira det får vi återkomma 

till. 

Jag hoppas att vi får några nya kamrater som kommer och vill bowla och ha trevligt 

med oss.  

Man behöver inte ha förkunskaper för att börja. 

Har ni några frågor går det bra att ringa till mig Leif 070-671 10 24.  

 

Boule 

Inomhusspelet i Björnkullahallen är nu slut för säsongen. Mer info om utomhusspelet 

kommer i nästa veckobrev.  

Kontaktperson: Ingemar Lindström, tel. 070-1504194  E-post: 

ingemargareta@tele2.se  

Föreningen har 5 omgångar. bouleklot. Dessa får lånas gratis. Vill du låna klot, 

kontakta Berit Åsberg. 
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Ni glömmer väl inte 
vårvandringen 

”sommarväder” utlovas. 
 

Vårvandring 

Tisdag den 16 maj klockan10.00, samlas vi på parkeringen vid ICA i Vårsta för 

gemensam avfärd med bil till det utvalda strövområdet. Vi försöker samåka så gott 

det går, och de vanliga överenskommelserna om eventuella avgifter till bilförarna 

gäller. Vi har begränsade möjligheter till parkering vid resmålet, så blir vi för många 

bilar kommer vi att parkera några vid Brosjön. 

Vi rekommenderar klädsel och skor efter väderlek, men väglaget kommer att vara lätt 

att gå på. Naturligtvis kommer vi att rasta, så ta med ordentligt med matsäck. Ha 

gärna någon dryck att läska er  som är lätt tillgänglig under vandringen. Kanske i 

någon ytterficka på ryggsäck eller jacka. 

Vi önskar er alla välkomna till en, som vi hoppas, solig och trevlig vandring i en 

vacker, sjönära natur. 

Birgitta, Mari-Ann, Leif           

Har ni frågor ring Leif: 070-671 10 24. 

 
Att göra själv  
 
Stavgång 
 
Nu startar vi upp stavgången efter vinteruppehållet. 
Vi fortsätter som tidigare tisdagar och torsdagar kl. 10.00 med samling vid Brosjöns 
parkering. 
Ni som vill komma ut och röra på er, få en pratstund och frisk luft träffas här och går 
spåret tillsammans. Har ni tid och lust kan ni fortsätta ner till Mötesplatsen Grödinge 
för kaffe och smörgås. 
Kontaktperson: Mari-Ann Ståhl 070-5752731. 
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Ni som vill ha med något till veckobrevet är välkomna med era alster dock senast på torsdagar veckan innan 

publicering. Skickas till svenove.jo@telia.comer pers 
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