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Hej alla glada Ådror!
Vi hoppas att ni har det bra i höstrusket med det eviga
regnandet? Hos familjen Stark har det varit intensivt som
vanligt. Nu närmast ska vi åka till Brassbands SM i Värnamo
där det ska tävlas med tre brassband. Förhoppningsvis kan de
försvara sina SM titlar från förra året. I vilket fall som helst så
ska det bli väldigt roligt att bara sitta och njuta och lyssna till
Sveriges brassbandselit och alla andra musiker…
Nu till Ådrans verksamhet.

Närmast på programmet har vi en Visstuga med tema Olaus
Olsson. Det är hos Gun och Thomas Klingwall och datumet är
lördagen den 17/11, tiden kl:18.00. Som vanligt har vi knytis till
det gemensamma kaffebordet. Vill du ha vägbeskrivning
ringer du 0522-250 43.

Fredagen den 23 november är det dags för spelstuga. Den här
gången är vi hos Biörn Landahl på Slussen. Tiden är kl:19.00.
Vi har med knytis till det gemensamma kaffebordet och massor
med roliga låtförslag. Vill du ha vägbeskrivning ringer du till
Biörn på 0520-360 90, 0304-375 11 eller 070-757 54 13.

Under hösten har vi ägnat söndagsträningarna åt att träna in ett
passande program för äldreboenden i Götene. Ådran åker dit
under helgen 1-2/12 och underhåller på 5 olika boenden. Det
blir ett program med både våra ”vanliga Ådrelåtar” och
julrepertoar.
Vi har varit i Scoutstugan och den är verkligen perfekt för oss.
Hög mysfaktor och lagom stort. De sista bokade
träningsdagarna är 17/11 och 24/11. Söndag 11/11 är det
träning hemma hos Bert och Britt-Marie för de som är sugna.
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Vi efterlyser några intresserade personer som vill arrangera en
trettondagsbal. Vi bokar lokal (förslagsvis Bokenäs bygdegård)
lördag den 5 januari. Hör av er snarast om ni är sugna på fest så
fixar vi en kommitté.

Ådran är inbjuden till Ingmar och Birgit Strannevik på
nyårsafton till en Nyårsvaka med spel och dans och sedvanligt
Ådreknyt.(Maträtt, dryck, kaffe, te och kaka.) Det finns också
möjlighet att sova över i dansstugan om man tar med sig
liggunderlag/madrass och sovsäck.
Vi börjar vakandet kl:18.00. Det blir mingel en stund och så äter
vi mat vid 19.00.
Anmäl ditt intresse och få en vägbeskrivning till familjen
Strannevik senast ttorsdag den 20 december.
Telefon: 0530-921 66
Det går också bra att anmäla till Helen på telefon 0522-865 04
eller maila, se nedan.

Helgen 17 - 18 maj blir det spelmansstämma och olika kurser i
Bokenäs bygdegård. Vi behöver ha en kommitté även för detta.
Är ni intresserade av att hjälpa till med vad som helst är det bara
att höra av sig. Anmäl dig till Helen: holge.troll@telia.com
Nu önskar vi alla Ådror en fortsatt skön och lugn höst och
vinter. Hoppas att vi ses eller hörs vid något tillfälle.
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