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Sjulsbergs Skolhusförening
www.sjulsberg.se

Verksamhetsplan 2010/2011
Städdag ute

lördag 24 april

Vi träffas för att göra snyggt på gården. Naturligtvis avslutar vi med en kolbulle.

Valborgsmässofirande

fredag 30 april

Traditionell kase vid Morasjöns västra ände. Varmkorv säljs.
Styrelsemöte

tisdag 18 maj

Irländsk pubkväll

lördag 8 maj

Återigen får vi känna stämningen från en irländsk pub på Sjulsbergs skola.
Highlanders står för musiken.

Fågelexkursion

fredag 21 maj

Det ska bli spännande att se vart Stig för oss. Packa ner kikare och fika i din ryggsäck och var
med om en sällsam upplevelse.

Grillafton

lördag 19 juni

Nu är det dags igen. Anmäl dig i god tid till Olle Persson, 070-563 38 09.

Midsommarfirande

midsommarafton 25 juni

Ett firande för hela familjen på Sjulsberg.

Sommarutställning

augusti

Det finns några mycket intressanta idéer om årets evenemang men ingenting är klart när detta
skrivs. Vi hoppas att den blir av i år.

Surströmming

fredag 27 augusti

”Surströmmingspolkan på Sjulsberg går...” Mmmmmm...!
Styrelsemöte

tisdag 7 september

Vallvandring

söndag 12 september

I år besöker vi troligen Sellbergsvallen. Där berättar någon om dess historia. Olle serverar
kolbulle.

Städdag inne

oktober (datum publiceras på hemsidan senare)

Det är dags att göra höstfint. Kom och hjälp till och naturligtvis: ha trevligt!
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Styrelsemöte

tisdag 9 november

Berättarkväll

onsdag 17 november

Det finns idéer och vi får se vad det blir.

Billie Holidayafton

november (prel)
Musik och mat i nattklubbsatmosfär med Kristina Viksten och musiker. Spännande planer
smids när detta skrivs.
Lucia

måndag 13 december (eller söndag 12 dec)

Föreningens barn charmar oss i eget luciatåg.

Julfrukost

lördag 18 december

En familjeaktivitet med julgröt och musiklekar. Det sägs att tomten kommer.

Heliga danser vid
vintersolståndet

onsdag 22 december

Lilian Dieme leder detta exotiska evenemang.

Pubafton

lördag 15 januari

En tillställning med musikunderhållning för alla generationer.
Styrelsemöte

tisdag 8 februari

Huggkurnsnappet

lördag 5 mars

Pimpeltävling på Rångsjön för hela familjen. Naturligtvis serveras kolbullar.

Fler aktiviteter?
* Det blir bokcirkel i år också. Hör av dig till Kerstin Fredin.
* Det är inte omöjligt att vi får hit en teater, i så fall hör vi av oss. Kolla hemsidan!

Gym på Sjulsberg
Besök vårt gym. Vi har många fina redskap. Allt är gratis för medlemmar. Om du är under
18 år är medlemskapet gratis när en av dina föräldrar är medlem.
Avvikelser kan det bli, men kolla Föreningsforum i HT där vi oftast annonserar inför
evenemangen. Datum och tider uppdateras regelbundet på vår hemsida: www.sjulsberg.se.
Om du har något eget förslag till evenemang eller vill kontakta någon i styrelsen, ring oss: Pär
Eriksson, tfn 150 20, Lars Engelbrekts, tfn 153 64, Ulf Svensson, tfn 163 92, Cecilia Lundell
tfn 770 85 eller Linda Gybo tfn 152 66.
Vill du boka skolhuset för privat fest eller annat, så ringer du till Pär eller Eva Eriksson på tfn
150 20 eller 070-360 08 04.
Om du inte har betalat in din medlemsavgift för 2010 så kan du betala 100 kr till
bankgironummer 5890-0994.
Om du har bytt adress så är vi tacksamma om du mejlar din nya till info@sjulsberg.se
Obs! Obs! Obs! Vi vill väldigt gärna ha din e-postadress. På så sätt kan vi spara en
massa portopengar. Skriv ett mejl till info@sjulsberg.se
Styrelsen

