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I detta nummer:
Kommunfesten blev en succé och vi gör en tillbakablick
på den lyckade kvällen i text och bild.
ULLARED
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FRIGÖRANDE DANS
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KOMMUNFEST 2014
Fredagen den 31 januari var kall och snöig men en förväntan låg i luften...
De starka grabbarna i vårt skogslag bar bord och stolar hela förmiddagen och vid 12-tiden så
började personalen på Sunnaå Hamnkrog att duka alla borden med vårlika servetter och såg
här såg det ut innan alla de 600 gästerna anlände. Insläppet var 17.30 och människor började
strömma till och ta plats för sig och alla sina arbetskamrater. Vid 18.45 var alla på plats och
en mycket hes, men glad, Ingmar Johansson hälsade alla välkomna.

Vi fick en genomgång av förhållningsreglerna av våra eminenta värdar/ värdinna?!
Kapten; Roger Rickardsson med personal, flygvärdinnan; Henrik Gajewska, de lotsade
oss tryggt genom Rådahallens alla labyrinter, till toaletter och rökplatser av makrill... de bjöd
på en historisk återblick... så kul!! Maten serverades, en utsökt buffé som var lagad med
omsorg av Sunnanå Hamnkrog. Vi passade på att tacka Ingmar Johansson för allt arbete som
han lagt ner på alla fester för personalen i 10 år med en bukett blommor. Efter lite
underhållning bjöds ett riktigt mumsigt dessertbord med olika efterrätter och inte minst kaffe!
Stämmningen var glad och uppsluppen.
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Dags för kvällens höjdpunkt...
Vilket drag, vilken glädje och vilka pipor!!
Jonas Torrestad och Ida Andersson med musiker ägde scenen hela kvällen med bara
godbitar från de bästa artisterna...Uggla, Carola, ABBA, Ledin mfl....
Åh vi klappade takten och dansade.

3

I Cafeét spelade Lars Nilsson och Glenn Nordling lite lugnare låtar. Det var allsång och
karaokie. Det var mycket uppskattat och det blev också en plats för möten och samtal mellan
arbetskamrater från olika enheter.

Allt har sitt slut och när klockan slog 00.45 klev festfixarna ut genom Råhallens
dörr, skrapade rutorna på sina bilar och styrde kosan mot sina hem.
Med ett stort leende kan vi se tillbaka på en riktigt trevlig fest!
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Tack!!

Vi vill passa på att rikta ett stort och varmt TACK!!
till ALLA som gjort denna festkväll möjlig,
ingen nämnd men ingen glömd!!
Från Festfixarna //
Birthe, Helena A-E, Helena G, Ingmar,
Jennifer, Lisbeth och Marianne
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ÅRSMÖTE
Onsdagen den 19 mars kl.18.30
CAFÉ ÄLVAN
Sedvanliga mötesförhandlingar

Afternoon Tea or Coffie
med klassiska godsaker serveras
Nytt Lotteri!
Bindande anmälan till Café Älvan
Mån-fred 9.00-15.00

Tel: 18333
Senast fredagen den 7 mars!
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Välkomna!

Dags för vårens resa till ULLARED
lagom till våren och påsk!

Tisdagen den 1 april!
Vi åker från Pressbyrån kl.07.00 med Stigen Buss med
plats för 50 personer, det är först till kvarn som gäller...
från Ullared 16.00, åter hemma ca 19.30
Pris: 200 kr,
Betala till Lisbeth i bussen, ha gärna jämna pengar.
Anmäl er till Lisbeth Lundgren
mobil:070-380 74 13 OBS Anmälan är bindande!
Senast Fredagen den 21 mars
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Medlemsavgiften dras på februarilönen, för er som har
lön. Pensionärer och tjänstlediga personer betalar in sin
årsavgift på vårt Bankgiro: 5502-2776
Nu kostar medlemsskapet 200:-/ år och för er som inte
är medlemmar finns nya ansökningsblanketter.
Vi finns på VK och
Melleruds Kommuns Hemsida/
Kommun/ politik/
Personalklubben Råmeo.
Vi sponsrar 2014
Gratis bad på Rådahallen

100:-/max 3 ggr/ person
Kulturbruket på Dal och deras olika föreställningar!
Linneás Manikyr 076-839 43 84
Fotvården i Mellerud 0530-100 23
Victoria Alm massage 072-337 14 26
Friskis och Svettis årskort+ medlemskort
Fotvården i Åsensbruk 0530-305 31
Butik Moccafin ger er 15%
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För er som vill prova på Frigörande dans!
Frigörande dans är ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med,
medvetandegöra och frigöra känslor, som inte kan uttryckas på
annat sätt än det ordlösa. Det ger möjlighet att komma hem i sin
kropp och känna gemenskap i skapande.
När vi accepterar allt precis som det är får vi tillgång till den
energi och kraft som finns bakom skam, smärta och frustration
och transformation blir möjlig.
Frigörandet sker på olika nivåer
kroppslig – själslig – andlig
Kostnad 150:-/tillfälle och vi dansar följande tider:
Tis 18 feb kl 19-21
Sön 23 feb kl 10-12
Tis 25 feb kl 19-21
Sön 2 mars kl 10-12
Sön 9 mars kl 10-12
Tis 11 mars kl 19-21

Anmälan och eventuellt ytterligare information hos Inger Grahn
på tel. 0530-42034 eller ingershus@tele2.se

Välkommen till Hjärtungens lantbruk, Hjärtungen 1, där vi
dansar tillsammans i en nybyggd vacker lokal!
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