Kalmar 2018-06-13

Bastu-Information.
Hej, här kommer en sista info innan sommaruppehållet.
Damerna hade sin terminsavslutning onsdagen den 30/5. De grillade
gemensamt som traditionen är. De startar höstsäsongen onsdagen den 19/9.
(all annan dambastu-info om datum är fel)
På fredag den 15/6 är det förkortad herr-bastu, kl: 15,00 – 18,00. Det är
många som har skolavslutningar och många har valt att åka till husvagnar
och sommarstugor. Vi blir inte så många 15/6, därför kortas tiden.
Midsommarafton är det ingen herrbastu, bastun är uthyrd.
VM i fotboll börjar, vi kommer att hålla uppdatering om det blir någon match
som faller in och många vill se gemensamt. Info kommer.
VM-träff på Klunkens Backe kvarterslokal lördagen den 23/6, Sverige mot
Tyskland kl: 20,00. Vi tänder grillen kl: 18,00 Var och en tar med vad de vill
äta och dricka.
Sista herr bastun för vår-säsongen flyttas från fredag den 29/6 till onsdag
27/6 kl: 14.00 till 19. 00. Sverige möter Mexico kl: 16.00.
Allas vår Uffe Axelsson har lämnat oss med stor saknad. Uffe som eldat
bastun på fredagar under många år, samt ihop med Göran varit vedansvarig,
kommer hedras av föreningen.
Det finns ett gammalt beslut att inte skicka något från Norrlidsbastun vid
bortgång. Uffe kommer nu bli undantaget som bekräftar denna regel.
Herr-bastu på söndagar är nu avslutad för vår-säsongen, höststart söndagen
den 2/9, vanliga tider.
Våra vänner och bastukollegor på Långviken, håller öppet söndagar för de
som vill bada bastu i sommar. 11 söndagar från den 10/6 och framåt.
Öppet kl: 06.00-10.00, sista insläpp kl: 09.00, betalning, cash eller swish.
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Ett flertal har frågat om biljetter till GP Speedway i Målilla lördagen den 11/8
Det kommer att gå bussresa från NyttoFordon kl: 16.00. Kostnad buss 200 kr
sittplats i bussen. Sittplatsbiljetter och pris är under koll precis nu. Det
kommer mer information på mail och i bastun.
Styrelsen
och
Eder ständige infoblads tillverkare
Horace Tony Jonsson
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