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Nu är vi definitivt inne på de första mjuka stigarna mot höst och vi har fått njuta av
naturens underbara färgterapi.
Det har varit mycket att ta in det senaste året med allt som ständigt ändrats. Vi har
hållit ut och visat omtanke för alla omkring oss utgående från försiktighetsprincipen
och belönas nu för det. Vi har även fått bevis på hur mycket vi behöver varandra och
vill därför umgås på riktigt och känna äkta samvaro. Det sista som nu även löst sig
är restriktionerna gällande möteslokaliteterna, vilket gör allt så mycket enklare för
oss.
AKTUELL INFORMATION SOM GÄLLER JUST NU

Biljetterna för pjäsen ONCE på Lilla Teatern 26.10 fås av ordförande Marianne, som
finns på Hotell Tornis bar (invid receptionen) från klockan 18.00 framåt.
Pjäsen börjar klockan 19.00.
Till Sixten Lundbergs pjäs ”Enbää och Lundbää släpper loss” den 10.11 är det
möjligt att ta med sig avec eller en vän, som betalar lite mer än medlemmarna.
Plats Villa Junghans. Mera information samt anmälan finns på vår webbsida.

Eftersom ”viljan att vara snäll” är inbyggt i oss marthor har vi beslutat att på olika
sätt under hösten göra goda gärningar. Vi börjar med att samla in allt sådant som
är ”överlopps” hemma så som t.ex kläder, leksaker eller husgeråd. Allt detta som vi
får insamlat donerar vi sedan till Johanna Cedergren och Nada Hope.
Insamlingen av donationerna sker den 25.10 mellan klockan 14-15 vid
Wallmogårdens nedre parkering. Om du har ett oöverkomligt hinder att komma just
då men har sådant du vill donera, så ring ordförande 0400 443 903.
Det finns massor av underbara saker som bara väntat på att få beröra och berika
vårt liv igen och därför ser vi framemot våra månadsträffar med program och glada
återseenden. Nu ser vi inte bara någon vecka framåt utan resten av året, hösten och
naturligvis julen, med många intressanta händelser.
Vi har reserverat biljetter för VIKINGARNAS konsert 5.5.2022 som bör bekräftas
inom oktober. Se närmare information på vår webbsida.
Ålandsresan planerar vi att genomföra i medlet av maj 2022.

Med sköna hösthälsningar
Styrelsen

