Brf. Vesslan

Vårprogram 2020
Bingo den 23 jan, 27 febr, 26 mars och 23 april.
Bokträffar den 9 jan, 13 febr, 12 mars, 9 april och 14 maj.
11 februari

Berättarafton
Eva Sandstedt, vår granne, kommer och berättar om
hur det är att vara synskadad och vilka hjälpmedel
som finns att tillgå. Hon berättar om både roliga och
besvärliga incidenter som hon varit med om.

25 februari

Föredrag om Oset och Rynningeviken.
Mats Rosenberg kommer och berättar och visar
bilder på hur naturreservaten Oset och Rynningeviken har byggts upp.
Kostnad 40 kr.

10 mars

Yogakväll
Göran Wall instruerar ett pass med sittande yoga
kl 17.00 och ett med liggande på matta kl 18.15.

19 mars

Filmkväll
Det visas en DVD-film på stora TV-skärmen som
finns i föreningslokalen.

8 april

Tant Grön
Vi åker med egna bilar till café- och
handelsträdgården Tant Grön i Vintrosa.

6 maj

Bussresa till Grythyttan med omnejd.
Vi planerar en bussresa till Grythyttan och
Måltidens hus med guidning och lunch där.
Eventuellt också ett besök vid osttillverkningen i
Bredsjö och ett stopp i Nora. Kostnad ca 300 kr.

24 maj

Loppis på gården

4 juni

Skulpturvandring i stadsparken

V 27 el 28

Teaterresa till Stadra
Om det finns ett intresse för att se teatern
”Dollar” av Hjalmar Bergman i juli eller början av
augusti så försöker vi ordna en resa dit.
Kostnad ca 400 kr.

Det finns idéer om att ha ett föredrag om Örebros historia
utifrån kända Örebroares gravstenar.
Det har också kommit ett önskemål om handarbets- och slöjdträffar
med våra boende.
För att arrangera ovanstående arrangemang, som vissa är kostsamma,
där föreningen kan stå för en del, så vill vi veta hur stort intresset är.
Var god meddela via e-post: 51carina.hageras@gmail.com eller på
nedanstående talong som lämnas i postlådan vid expeditionen senast
den 16 februari.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Jag är intresserad av: (sätt ett kryss efter)
Föredrag om Oset och Rynningeviken………………………………………………………….
Bussresa till Grythyttan…………………………………………………………………………………
Teaterresa till Stadra…………………………………………………………………………………….
Föredrag om Örebros historia………………………………………………………………………
Handarbets- och slöjdträffar……………………………………………………………………….

