Oktober 2022

Hejsan vänner,
Nu när hösten har kommit vill vi bjuda in till några aktiviteter som vi hoppas
kan lysa upp i mörkret.

Julbord för klubbens pensionärer
Först ut är inbjudan till alla våra pensionärer i klubben. Du som är pensionär
är välkommen till vår ”veteranlunch” torsdagen den 24 november klockan
11.30.
Då bjuds det på Pluras julbord på Stortorgskällaren.
Senast den 13 november vill vi ha din anmälan till
ninaejergard@hotmail.com eller 070-712 29 27.
Meddela samtidigt om du har några allergier eller önskar annan specialkost.

Oktober 2022
Medlemsaktiviteter
Vi ordnar två aktiviteter där alla medlemmar som har betalt
medlemsavgiften för 2022 är välkomna att delta:

Bowling med middag, söndag den 27 november klockan 16.00, men var
på plats från 15.30. Vi håller till på Bowlingbull, Hammarvägen 61 i
Jakobsberg, tel 08-584 108 00. Gå in på www.bowlingbull.se och läs mer.
Efter bowlingen bjuder klubben på middag. Cheeseburgare 90 gram med
pommes, coleslaw och bearnaisesås samt läsk. Vegetarisk burgare finns
också.
Anmälan gör du senast den 20 november till jakhen@telia.com. Meddela
namnet på den som ska bowla samt val av mat.

Middag och dans på Fryshuset med PH:s orkester, fredagen den 9
december, klockan 17.30.
Klubben bjuder på middag och inträde till dansen.
Middagen består av köttfärslimpa med gräddsås, svartvinbärsgele och
potatismos. Till efterrätt blir det chokladmousse med lättvispad grädde
toppad med bär.
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Har du några frågor om denna aktivitet är du välkommen att höra av dig till
Irene Borg. Anmälan gör du senast 30 november till styrelse@halliwick.se.
Sen vill vi också passa på att påminna om medlemsavgiften:

Den är fortfarande på låga 300 kronor per person och år!
Du betalar den för samtliga personer – simmare, familjemedlemmar och
personal/assistent som deltar i vår verksamhet. För detta belopp kan du
simma 3 gånger per vecka, ofta med gruppledare, samt delta på sociala
aktiviteter och träffa kompisarna i Halliwickklubbarna.
Betalning sker till Doppingens bankgiro nummer 5763-5641. Ange
”medlemsavgift 2023 namn och adress, personnummer (alla siffror) samt
mailadress”.
Jättebra om du betalar medlemsavgiften redan i november – men absolut
senast den sista december 2022. Ju snabbare du betalar desto lättare är det
för oss i styrelsen att se vad vi kan arrangera för kommande verksamhetsår.

Har du frågor om medlemsavgiften? Då kontaktar du:
Nina Ejergård, mobil: 070 712 29 27 eller mail: ninaejergard@hotmail.com.

Bästa hälsningar
Jakob Henriksson, ordförande, och styrelsen för
Halliwickklubbarna Doppingen och Viggen

