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KÄRA MÖRBYGÅRDENS VÄNNER                                    januari 2020 

 

Efter ett osedvanligt grått och regnigt jullov hälsar vi er alla nu 

välkomna till vårens alla aktiviteter. 

 

Våra sedvanliga aktiviteter kommer nu successivt igång. 

Kulturarrangemang och kamratcirklar sker i samarbete med 

Vuxenskolan. Alla är välkomna att söka till våra olika arrangemang. 

Anmälan kan ske per tel: 08- 755 24 48 eller mail: 

morbygardensv@gmail.se eller ett besök på gården: Edsviksv. 1A, 

företrädesvis förmiddagar måndag-torsdag. 

 

Väveri och snickeri har redan börjat         måndag – torsdag 

Bokbinderi börjar den 23.1.                        torsdag fm 

Bridge har redan börjat                                måndag em och fredag 

Qigong och bokcirkel har redan börjat     onsdag em 

Handarbetskaféerna börjar den 20.1.       varannan måndag em 

 

ÄNNU EN GÅNG VARMT VÄLKOMNA!! 

 

 

Årsavgiften 150:- betalas till Bg 334-2128 senast 2020-02-28. 

Kulturarrangemang och utflykter se sid 2. 
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KULTURARRANGEMANG OCH UTFLYKTER 

Om inte annat anges träffas vi i våra lokaler tisdagar kl 13.00 

Den 11.2 underhålls vi av 40-talisterna med sång och musik. 

Den 18.2. får vi se Märta Måås Fjätterströms mattor på Kungliga 

Slottet kl 11.00. Guide ingår. Vi samlas vid Mörby C 

tunnelbanestation kl 10.00 för gemensam resa. 

Anmälan senast den 10.2. Kostnad 120 kr, betalas senast 14.2. 

 

Den 25.2. årsmöte. Motioner lämnas in senast 10.2.   

Utskicket räknas som kallelse till årsmötet.  

Efter mötet underhålls vi av trubaduren Anders Tallbo. 

 

Den 3.3 studiebesök på Judiska muséet kl 11.00. Samling kl 10.00 

Mörby C tunnelbanestation. Kostnad: 80 kr, betalas senast 28.2. 

Anmälan senast den 24.2. Max 30 besökare. 

Den 24.3.Spader Jazz besöker oss igen. 

Den 31.3.SeniorShop visar och säljer vårmodet för dam och herr. 

Den 21.4. ”Vart går Ryssland under Putin? Och vad betyder det om 

Trump sitter kvar i 4 år till.” Tidigare SVT-korrespondenten Stig 

Fredrikson delger oss sina erfarenheter. 

Den 13.5 – obs en onsdag- utflykt med Bengt´s buss till Skultuna 

bruk. Detaljer kommer senare. Anmälan senast 27.4. 

Den 19.5. Musikkryss med trubaduren Bengt Wilhelmsson. 

Den 26.5. Gökotta vid Isbladskärret på Djurgården. Vi far med egna 

bilar från Edsviksvägen 1A kl 5.30. Anmälan senast den 19.5. Tag 

med matsäck. 

Den 2.6. Sommarkaffe, vi underhålls av barnkör från Kevingeskolan. 

Vi stänger för sommaren den 12.6. och öppnar igen för 

höstterminen den 17.8.  

TREVLIG SOMMAR !! 

Trevlig sommar!!  


