Medlemsbrev hösten 2018
Bäste medlem!
Efter några sol- och värmefattiga somrar fick vi år både sol och värme i överflöd.
Nu när det börjar bli normala temperaturer känns det som om hösten är här. Det
är i alla fall dags för styrelsen att presentera höstens program. Med vår verksamhetsplan som utgångspunkt och med hänsyn taget till de önskemål som
framkommit har vi fyllt hösten med aktiviteter.
Programmet är inte helt klart och kommer att kompletteras. Ändringar kan också
göras.
Månadsmöten – hålls normalt en torsdag kl. 13:30 - ca 15:30.
13/9
Höstupptakt med underhållning av Henrik Baer
11/10 Familjejurist Marie Lidman och underhållning av Markus Löfgren och
Janne Fältén
15/11 Budgetmöte - program ej klart
13/12 Luciafirande
Övriga arrangemang
23/8
Surströmmingsfest tillsammans med PRO Holmsund.
20/9
Pubkväll
18/10 Musikafton med Jazzå
22/11 Pubkväll
Studiecirklar
Information om våra studiecirklar finns på anslagstavlan på Trappan och på vår
hemsida. En ny cirkel i släktforskning är planerad. Vill du vara med i en cirkel eller
saknar något i vårt utbud kontaktar du vår studieorganisatör Ulla Sjöström, tel.
070-205 66 56.
Filmaftnar
Höstens filmer visas i PRO-lokalen - måndagar 17/9, 15/10 och 19/11.
Ansvarig är Hans-Olov Gabrielsson.
Bingo
Bingo spelas 4/9, 2/10, 6/11 och 4/12

Resor
En dagsutflykt planeras under hösten. Resor arrangerade av PRO centralt och
andra resor som kan vara intressanta för våra medlemmar sätts upp på
anslagstavla på Trappan. Har du tips om resmål – kontakta reseansvarig Lennart
Andersson tel. 070-206 09 00.
Friskvård
Boule spelas varje tisdag och torsdag kl. 10:00 – 12:00 på SCA Arena utomhus så
länge vädret tillåter. Därefter tisdagar inomhus i Holmsund.
Ansvarig är Ove Olsén, tel. 070-367 77 71.
Annonsering
Information om våra aktiviteter finns alltid på våra anslagstavlor på Trappan.
Månadsmöten och övriga arrangemang affischeras på ICA och på anslagstavlor
ute på ”byn”. Månadsmöte och större arrangemang, t.ex. musikaftnar
annonseras även i VK och VF. Allt finns dessutom på vår hemsida och vi använder
även e-postutskick.
Anmälan till våra arrangemang
Vid evenemang som kräver föranmälan sker detta oftast via en lista på Trappan.
Vi ber er att fylla i de uppgifter som efterfrågas, t.ex. telefonnummer och skriva
endast en person per rad. Detta för att vi snabbt skall kunna se hur många som är
anmälda!
Anmälan är bindande! Meddela i så god tid som möjligt om du fått förhinder.
E-post
E-post är ett snabbt och bra sätt att förmedla information. Tyvärr har vi e-postadresser till mindre än hälften av våra medlemmar. Har du inte meddelat din epostadress till oss? Skicka ett mail till obbola@pro.se så lägger vi in den.
Hemsida
Vår hemsida är under utveckling och vi jobbar på att förbättra den. Meningen är
att du snabbt och enkelt skall hitta information om oss och våra aktiviteter.
Välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vi hoppas att alla medlemmar skall hitta någonting som verkar intressant eller
trevligt i vårt program. Skulle du sakna något hoppas vi att du låter oss veta vad
det är. Den sociala samvaron är också en mycket viktig del. En trevlig stund i
trevligt sällskap är aldrig fel!

Styrelsen
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