
Hej alla ute i bygden!

Nu är hösten på intåg efter en fantastisk fin sommar,
men även hösten har sin tjusning med kyliga klara

dagar och färgsprakande natur. Kvällarna som blir mörkare
och att det faktiskt är lov att bara sitta i soffan och mysa.

Sen är det ju dags att förbereda aktiviteter som älgjakt,
svampjakt, hummerjakt och allt annat som hör hösten

till! Vi i samhällsföreningen har också planerat lite aktiviteter
för att förgylla tillvaron!

Vår fritidsgård är igång varje torsdag mellan kl. 1820 på
Mellegårdens skola med start den 19 september fram tom.
den 28 november. Terminsavgift 10:  per barn. Alla vuxna
som vill hjälpa till är hjärtligt välkomna! Kontakta Britt Sand
0526311 20 för mer information.

Lördagar mellan kl. 1011 träffas alla som är sugna på att
lösa melodikrysset i matsalen på Mellegårdens skola. Ta
med fikakorgen och briljera med din kunskap!

Våra populära måndagspromenader är i full gång, vi
träffas varje måndag kl. 18 med olika utgångspunkter,
kontakta Ingela 0526312 87, 070604 81 01 för
information.

Vi kommer även att ha en temakväll per månad och först ut
är ”Oktoberfest” med öl och korvprovning lördag den 5
oktober kl. 19 i matsalen på Mellegårdens skola. Anmälan
till Marie Näsström 0526618 81 senast söndag den 29
september.

Lördagen den 9 november kl. 19 har vi vår ”jamsession”,
då samlas vi i matsalen på Mellegården för att sjunga och
spela kvällen lång! Ta med instrument och egen mat och
dryck om önskas för en trevlig kväll i musikens tecken! För
mer info: Ken Knoph 0526310 95

Har du några förslag, idéer eller
frågor? Kontakta styrelsen:

Kom ihåg!

• Promenader: måndagar kl. 18,
Ingela 0526312 87, 070604 81 01

• Fritidsgården: torsdagar kl. 1820
start den 19 september,
Britt Sand 0526311 20

• Melodikryssträffar: lördagar kl.10,
start den 7 september

• Jamsession: lördag den 9 november,
Ken 0526310 95

• Oktoberfest: lördag den 5 oktober,
Marie 0526618 81

• Julbord: Lördag den 30 november,
Inger 0526420 67 eller
Marita 0526310 52

Ulf Rickardsson 0702313131

Pia Simonsson 0706560577, 60577

Marie Näsström 0732134324, 61881

Marita Olsson 0738181197, 31052

Ingela Almqvist 0706048101, 31287

Kerstin Ohlsson 0702035594, 31204

Endre Botterli 0725681880
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Den stora finalen blir julbordet lördagen den 30 november! Mat och lek i en härlig kombination! Alla tar med
sig en maträtt för en spännande och variationsrik smakupplevelse, dryck och kaffe ingår. Tomten kommer till
barnen. Anmälan till våra fantastiska festfixare senast den 17 november. Marita 0526310 52 eller Inger
0526420 67. Självkostnadspris 50: / vuxen, 20: /barn.

Information om aktiviteter och eventuella ändringar finns på hemsidan www.nlsf.se , på vår anslagstavla
vid busskuren på Mellegården, facebook samt i Strömstads Tidning under föreningar.

Glöm inte att gilla oss på facebook!!

Välkomna!

Styrelsen genom Ulf Rickardsson




