Medlemsbrev våren 2019
Bäste medlem!
Ja, så har vi vänt blad och skriver nådens år 2019 och styrelsen för PRO Obbola
önskar er alla en god fortsättning. Vi går mot ljusare tider och förhoppningsvis
mera stabilt väder med så där lagom kallt, lämpligt med snö och framför allt att
solen skiner. Styrelsen vill genom detta medlemsbrev presentera vårens mötesprogram och övriga begivenheter.
Med utgångspunkt från beslutad verksamhetsplan som kompletterats med de
önskemål som framkommit från medlemmarna har vårens aktiviteter
sammanställts till ett mötes- och aktivitetsprogram som förhoppningsvis skall
vinna gehör hos Dig och övriga PRO-medlemmar i Obbola. Programmet är inte
helt klart och kommer att kompletteras. Ändringar kan också bli aktuella.
Månadsmöten – hålls en torsdag kl. 13:30 - ca 15:30. Från febr. 14:00 - 16:00.
17/1
Föredrag om bostadsbidrag – musik Sam Sehlström & Lennart Lindström
21/2
Årsmöte. Underhållning Ingemar Grahn
21/3
Modevisning (ej klart)
18/4
Påsklunch med underhållning av Sten-Åkes Trio
23/5
Föredrag om Gamla Obbola. Ev. musikunderhållning ej klar.
Övriga arrangemang
7/3
Pubkväll
16/5
Pubkväll
29/4
Promenadbingo med början kl. 13.00 som avslutas med fika
Studiecirklar
Information om våra studiecirklar finns på anslagstavlan på Trappan och på vår
hemsida. Vill du vara med i en cirkel eller saknar något i vårt utbud kontaktar du
vår studieorganisatör Ulla Sjöström, mobiltel. 070-205 66 56.
Filmaftnar
Höstens filmer visas i PRO-lokalen måndagar 4/2, 4/3, 8/4, 6/5 kl. 17:30. Ansvarig
är Ove Olsén.
Bingo
Bingo spelas i PRO-lokalen på Trappan tisdagar 5/2, 5/3, 2/4, 7/5.
Resor En dagsutflykt planeras under våren. 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 vintertid varje tisdag kl. 10:00 – 12:00 inomhus i gamla sågen i
Sandvik. Verksamheten övergår till SCA Arena i Obbola, tisdag och torsdag med
samma tid när vädret så tillåter – se annons på ICA och Trappan. Ansvarig är Ove
Olsén, tel. 070-367 77 71.
Sittgympa måndagar 15:00 – 16:00. Ledare Irene Hedin tel. 073-8445414
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. Vänligen respektera utsatt anmälningsdatum!
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 din mailadress till obbola@pro.se så lägger vi in den.
Hemsida
Vi jobbar hela tiden på att förbättra och utveckla vår hemsida. Meningen är att
du snabbt och enkelt skall hitta information om oss och våra aktiviteter.
Välkommen att delta i våra aktiviteter!
Vi hoppas att Du tillsammans med övriga 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.
Att spendera en stund i trevligt sällskap är aldrig fel!

Styrelsen
Kontaktpersoner fram till årsmötet:
Astrid Waller
vice ordförande
Tel. 070-585 19 39, e-post: obbola@pro.se
Astrid Waller
t.f.kassör/medlemsansv. Tel. 070-585 19 39
Torbjörn Cruse webbansvarig
070-376 25 43

