PERSONALKLUBBEN RÅMEO

Medlemsbrev Januari
2017

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året…
Vi startar medlemsåret med att bjuda på en
föreläsning med Jonas Helgesson på Kulturbruket den
1 februari kl. 18.00

Alla medlemmar får mot uppvisande av Råmeokortet
1 biljett gratis som kan hämtas på
Medborgarkontoret. Icke medlemmar betalar 50
kr/biljett
FÖRST TILL KVARN…….
Jonas Helgesson
Författare till böckerna Grabben i Kuvösen bredvid och Ett CP-bra liv
Jonas Helgesson är en mycket uppskattad föreläsare. Han har en fantastisk förmåga att både
beröra sin publik och locka till skratt.
Jonas Helgesson är killen som är född med en envis CP-skada. Men det verkar inte stoppa honom.
Han har genom åren lärt sig det som många skulle hävda som omöjligt - prata, gå, flytta hemifrån,
köra bil, starta företag - och jobbar nu som föreläsare och ståuppare. Hans stora intresse är golf och
som han själv säger – där har han sitt enda handikapp…
Jonas växlar hejdlöst mellan galghumor och gravallvar. Han berättar om sitt liv och sin vardag med en
oemotståndlig värme, men är samtidigt knivskarpt tydlig i frågor om människovärde, fördomar och
vad som egentligen är normalt.

BOWLINGRESA!
Vi kör en repris från förra året
Fredagen den 10/3 åker vi till Bowlinghallen i Dals Ed.
Kvällen ser ut enl. följande:
18.00 avgår bussen från Pressbyrån

19.00 – 20.00 käkar vi Tacobuffé

20.00 – 22.00 spelar vi Bowling

22.15 avgår bussen hem till Mellerud
Pris; 200:-/pers. Bindande anmälan senast 3/317 till Lisbeth Lundgren 0530-21213, 0703807413. Vi sponsrar med 100:- samt bussresan

Resa till Ullared!!

Tisdagen den 4 april
Påstigning vid Pressbyrån kl. 7.00
Vi åker från Ullared kl. 16.00
Ta gärna med egen fika och jämna pengar för
resan
PRIS 100 :- / person
Medlemmar först, goda vänner i mån av plats..
Bindande anmälan till Lisbeth Lundgren
0530-21213, 0703-807413
senast 28/3
OBS! Minst 30 anmälda, annars ställs resan in

För er som rider…

Råmeo sponsrar er med 100 kr/termin

Kommande aktiviteter…
Årsmöte
Kurs i betong
Vandring skalåsen
Väl mött
Styrelsen

