Kalmar 2019-08-21

Bastu-Information.
Hej i eftermiddagssolen.
Hösten är i antågande även om vi har fina varma
morgonstunder och minst lika fina kvällar än.
Bastun har öppnat fredagar för män mellan 15:00 – 19:00.
På söndagarna startar herrarna 15/9 kl: 8:00 – 10:00
Damerna börjar sin höst/vintersäsong onsdagen den 11/9,
vanlig tid mellan 17:00 – 19:30. Damerna kör igång sina
söndagar även de den 15/9 mellan kl: 10:30 – 13:00
Naturisterna börjar torsdagen den 10/10 kl: 18:00 – 20:00, sen
varannan vecka.
(ojämna veckor, 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12)
Måndagen den 26/8 kl: 9:00 hugger och klyver vi ved,
välkommen alla, vi måste även stapla ved, det går åt folk.
Vi efterfrågar också mer björkved, är det någon som vet att
det ligger så hämtar vi gärna. Hör av Er om så är fallet.
Invignings-party för vårt nya trä-däck/altan, lördagen 14/9
kl: 16:00. Herrar och damer, alla välkomna, du tar själv med
vad du vill äta och dricka, möjlighet till grill finns. Bastun
bjuder på fika. (kaffe och tilltugg) Anmälan senast 12/9 till:
Marvy 070 602 79 03, marvy.nilsson@telia.com eller
Birgitta 070 750 28 32, vida_61@hotmail.com
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Fotbolls-lördag kommer som vanligt att förrättas sista
lördagen i månaden. 28/9, 26/10, 30/11 samt ”Lilla
julavslutningen” enligt senare överenskommelse.
Vår toalett på utsidan som kommunen ombesörjt för, blir vårt
nya bord och stolsförråd. Först ska toa-stol och handfat
plockas bort. Nu när vår altan är klar ska det köpas in ett par
bord och stolar till.
Ny eldningslista är på gång för herrarna på fredagar, skriv
upp dig och hjälp gärna till så det blir några fler att fördela på.
Vi har även en sorglig sak att tala om, ”Mr Norrlidsbastun”
vår Allan Svensson har tyvärr lämnat oss i stor saknad.
Allan som fritidschef var med och anskaffade vår bastu 1972.
Allan var även en mycket frekvent bastubadare och
”Hedersmedlem” i vår förening. Flera av medlemmar
kommer att närvara vid begravningen. Föreningen kommer
göra ett undantag från den regeln att vi aldrig skickar något
till begravningen. En krans kommer att köpas för att hedra
Allan.
Hälsningar
Styrelsen
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