Medlemsbrev 3-2018
Bästa förtagare och medlemmar!
Jag känner mig lite snuvad på våren, det
är då allt vaknar, knoppas och tar fart.
Det hände ju nog i år också, men det var
över på några dagar. Sedan exploderade
allt och det känns nästan som vi hoppade
direkt från vinter till sommar. I år bjöd
mitten av maj århundradets sommarvärme.
I april var vi ett gäng förtagare som upplevde Amsterdam, stort tack till Petra,
Greger och Micke för en fin resa.
Servicekatalogen är nu utdelad av mopoklubben, det är ett samarbete som löper
väldigt bra.
Härnäst kommer jag att delta i Riksomfattande svenska träffen i Hangö 15-16.6, den är för alla medlemmar så det är fritt fram för den som
vill komma med. Då skall ni anmäla er så fort som möjligt till svenskatraffen.fi
För att kalendern inte skall bli tom så har vi planerat lite mera för sommar och höst!
Trevlig fortsättning på sommaren! Synne
Medlemskvällar!
Onsdag 5.9
kl.18.30 medlemskäll i Bromarf
Tisdag 6.11
kl. 18.00 föreläsning på Bygdegården

Deep Purple!
Lördag 21.7 är Deep Purple i Stallörsparken och
dit är vi på väg igen.
Vi har ännu några biljetter kvar, biljettpriset är
90€/person.
Vi minglar på min gård som vanligt på
YSTADSGATAN 4 från klockan 15, där även
biljetterna avhämtas kl. 15-17.
Bussen startar från Bromarf kl. 15.00, Tenala
15.20 retur efter konserten. Pris på bussen tur
och retur är 10€/person, meddela då ni bokar
konsertbiljetter om ni kommer att åka buss. Den
som vill komma med skall höra av sig till Synne
tel.nr 040 555 9390 eller tyghallen@karis.nu
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Tenaladagen!
Lördag 28.7 ordnas Tenala dagen, vi kommer
som vanligt att ha backformulan vid finska skolans backe klockan 11-15. Det behövs funktionärer, den som är intresserad tag kontakt med
Staffan Holmberg tel.nr 0400 471 960.
För de funktionärer som ställer upp så far vi
och åka backformula till Pojo, datumet
meddelas senare.
Utfärd till Vänö!
Lördag 11.8 Start från Ekenäs kl 9.00
Klockan 10.00 startar vi från Bromarf hamn ut
mot Vänö. Ca kl 13-13.30 är vi på Väno och äter
då en laxsoppa och går en rundtur. Retur ca
16.30, vi ser hur mycket tid vi behöver.
Pris på detta är 25€/person, dricka till maten betalar man själv. Bindande anmälning till
Synne, tel.nr 040 555 9390 eller tyghallen@karis.nu Begränsat antal och väder reservation!

Chess!
Svenska Teaterns följande stormusikal blir Chess
lördagen den 15.12.2018. Dit finns det nu 46
biljetter bokade. Tyvärr flera gick det ej att
få då allt var så gott som fullbokat 20 minuter
efter
biljettsläpp! Vi startar någon gång på dagen från
Bromarf, exakta tiden meddelas senare.
Kl. 14.30 äter vi en tre rätters middag på Virgin
Oil.
Middagens pris ca 40-45 € + dricka
(menylistan får vi under hösten)
Kl. 19.00 Chess på Svenska Teatern.
Pris på biljett och resa 90 €
Förhandsbokning för pausservering om man så
vill. Kom ihåg att meddela det då ni bokar era
biljetter! Det ingår ej i biljettpriset.
Retur efter föreställningen.
Anmäl er till Synne tel.nr 040 555 9390
eller tyghallen@karis.nu
STYRELSEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN SOLIG SOMMAR!
Synne, Lotta, Ragna-Lise, Magnus, Coa, Staffan, Lasse, Svante och Patrik.
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