
 

   

 

 

Lista över månads/säsongs aktiviteter våren 2022   

2022-02-24 (torsdag) Ord. Pub-/Musikafton kl. 19-21 ca i A39:ans Samlingslokal                                                                       

2022-03-01 (tisdag)   Semmeldagen kl. 14-16 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-03-04 (fredag)   Filmvisning kl.13:00-15 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-03-10 (torsdag) Klassisk Musikafton kl.19-21 i A39:ans Samlingslokal 

2022-03-17 (torsdag) Berättelsekväll kl. 19-21 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-03-24 (torsdag) Årsmöte kl. 16:00-18 ca i restaurangen A25, biografsittning 

2022-03-31 (torsdag) Ord. Pub-/Musikafton kl. 19-21 ca i A39:ans Samlingslokal  

2022-04-01 (fredag)   Filmvisning kl.13:00-15 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-04-07 (torsdag) Klassisk Musikafton kl.19-21 i A39:ans Samlingslokal 

2022-04-14 (torsdag) Påskmiddag kl.16:00-18 ca i restaurangen A25 

2022-04-21 (torsdag) Berättelsekväll kl. 19-21 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-04-28 (torsdag) Ord. Pub-/Musikafton kl. 19-21 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-04-30 (lördag)   Valborg / våren och körsbärsträdsblomningen utanför och            
mellan A45 och A47 firas in med tal, livemusik, mingel och ev. picknick med knytis                 
kl.14-16 ca vid vändplanen A45, A47 och A82. 

2022-05-05 (torsdag) Medlemsmöte kl.16-18 ca i restaurangen A25, biografsittning                                                                                             

2022-05-06 (fredag)   Filmvisning kl.13:00-15 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-05-12 (torsdag) Vårstädning kl. 10:00-13 ca, samling vid Grillhagen                                                                 

2022-05-17 (tisdag)   Ålandsresa med buss och båt 09:00-19:00 ca 

2022-05-19 (torsdag) Berättelsekväll kl. 19-21 ca i A39:ans Samlingslokal 

2022-06-15 (onsdag) Hattparad kl. 14-16 ca, ev. med blåsorkester eller annan typ av live 
musik i spetsen, start vid Grillhagen, därefter Sylvesterparken runt, vidare ner till och runt 
A68:an, förbi busshållplatsen, in på Annebodavägen, förbi restaurangen, ev. in på och runt 
Äldreboendets gård, vidare in på Annebodavägen, avslutning vid vändplanen A45, A47 och 
A82 med prisutdelning och mingel. Gående utan eller med hjälp av rullator och permobil är 
välkomna att delta i såväl själva paraden som i avslutningen vid vändplanen A45, A47 och 
A82.                                     

2022-06-24 (torsdag) Midsommaraftons knytis från kl. 14 i Grillhagen 
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