Andning & Allergi Åland r.f.
Medlemsbrev 4, september 2019
Hösten knackar på och vill göra sig påmind, ibland med sol och ibland med regn.
Och även med ”dunder och brak”! Vi närmar oss höstdagjämning och kvällarna blir längre.
Dags att planera in föreningens alla höstaktiviteter.
Programmet presenterades till stor del i Bulletinen, no 2/2019.
Observera! Även vuxensimningen på egen tid subventioneras av föreningen med 50%.
Erbjudandet gäller både Mariebad och Ålands Idrottscenter i Godby.
MEDLEMSLUNCHERNA under hösten är planerade enligt följande:
23 sept kl. 12.00 på Rönngården
21 okt kl. 12.00 på Mariebads Thairestaurang
25 nov kl. 12.00 på Sittkoff Garden
Välkomna med för en trevlig pratstund och förhoppningsvis en god
måltid. Var och en betalar sin lunch.
Föreningens HÖSTMÖTE är inplanerat till söndag 27 okt 2019 kl. 12.30 på Lemböte Kursgård.
Vi börjar med lunch, därefter sedvanliga mötesförhandlingar.
Ca kl. 14.00 serveras kaffe och Eva Sundberg underhåller oss med roliga anekdoter och dialektala
olikheter runtom på Åland!
Förhandsanmäl ditt deltagande till HandiCampen, tel. 527 360, senast 18 oktober kl. 13.00.
Föreningen har reserverat 52 teaterbiljetter till föreställningen
”SNURR PÅ SOCIS” söndag 10 nov kl. 14.00.
Biljettpris för medlemmar € 25,- och icke medlemmar betalar € 37,-.
Förhandsboka ditt deltagande till HandiCampen tel. 527 360, snarast.
Deadline är 10 oktober kl. 15.00. Biljetterna samt faktura sänds per post till
dom 52 personer, som kom först till kvarnen…
Planeringen för vårt gemensamma JULBORD är i full gång.
Datum, plats samt medlemspris meddelas i ett senare utskick.

Välkommen på BARNSIMNING i Folkhälsans simbassäng, lördag 2 nov,
återkommer med klockslag. Anmäl senast 30 okt till c.rogard@aland.net

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön höst!

Vill du få ditt medlemsbrev via e-post?
Meddela HandiCampen tel. 527 360 eller reception@handicampen.ax
Carita Johansson, ordförande
Ulrica Lindström, vice ordförande
Ragnhild Wideman, sekreterare och simansvarig (Gunvor Blomqvist kontaktperson vuxensimning)
Gunnie Jansson, vuxenverksamheten
Ulf-Peter Westmark, sömnapné och kassör
Irmeli Eriksson, tillgänglighetsgruppen
Gunbritt Robertsson, föreningens representant i Ålands handikappförbunds styrelse
Cia Rögård, barn- och ungdomsverksamhet (utom styrelsen)

