I Väntan på Nollåttan
2017
DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen

Midsommarafton
Fredag den 23 juni 2017

Firar vi tillsammans på Fruängsgården
mellan kl. 12.00-16.00!
Adress Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 5
Midsommarbuffé serveras ca kl. 13.30 (vatten, lättöl, läsk).
Öl, vin och snaps till självkostnadspris.

Underhåller gör Kire Ljung och Jörgen Vilen.
Lotteri
Pris 300:- för DHR-medlemmar.
Pris 350:- för icke-medlemmar.
Betalas kontant på plats!
Anmäl dig senast tisdag den 13 juni till:
Gudrun Dahlgren 08-564 826 55
mellan kl 09-13, eller
Gunvor Hersén 070-7713917 eller
Nan Berntsson 08-7517009 alt 0707877158
Eller direkt till Fruängsgårdens Restaurang.
OBS! Anmälan är bindande!

Alla är hjärtligt välkomna, inte bara medlemmar.
Arrangörer: Stockholmsavdelningen, Söder om Söder, Västerortsektionen!

---------------------------------
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GRILLKVÄLL!

Bussresa till Lagersberg, DHR Västerås sommargård, där det blir Grillkväll!

Onsdagen en 28 juni
Vi träffas kl. 12.00, se info-rutan på sista sidan ang. plats mm.
Bussarna lastar kl. 12.30 och avgår kl. 13.00.
OBS! Prisvärt subventionerat av avdelningen!
I riset ingår resa, kaffe & bröd, grillad hamburgare/korv med bröd, annat kött, bordsdricka.
Åter i Stockholm ca kl. 22.30.
Pris för DHR-medlemmar 300:-, för icke-medlemmar 350:- Betala gärna in på avdelningens bankgiro nr 710-9333.
Ledsagare kommer att finnas med på resan. Bussarna har lift! Antalet platser för resenärer som sitter kvar i sin rullstol är tyvärr begränsade.
Anmäl er senast måndagen 19 juni.
Anmäl er till Ulla Kjellvinger, tel 08-39 88 07. Anmälan är bindande!
Arrangör DHR Stockholmsavdelningen.

Bussresa mot en ”Pärla” i viken – något gammalt, något nytt!
Lördagen den 29 juli
Vi träffas kl. 08.00
Bussen lastar kl. 08.30 och avgår kl. 09.00.
Åter i Stockholm ca kl. 19.00
Pris 450:- för DHR-medlemmar. Pris 550:- för icke-medlemmar.
OBS! Prisvärt subventionerat av Avdelningen.
I priset ingår resa, bussfika, lunch med tillbehör. Bestäm om du
vill äta kött, fisk eller vegetariskt.
Sista anmälningsdag fredag den 14 juli!

Se informationsruta för anmälan, adress mm.

Alla är hjärtligt välkomna, inte bara medlemmar!

BÅTRESA MED SILJA SERENAD
Söndag den 24 september.
Vi träffas kl. 15.30 vid Silja Terminalen, Hamnpirsvägen 10, Värta Hamnen. Åter vid Terminalen tisdag 26 september kl. 09.30.
OBS! Två dygns resa!
Pris 900:- för medlemmar. 1000:- för icke-medlemmar. Betala gärna in på avdelningens bankgiro 710-9333. I
priset ingår båtresa/hytt, två buffémiddagar, två frukostar. Lunch får man bekosta själv.
Vi har egna hjälpare med på resan men de hjälper inte till i hytten, så där måste man kunna klara sig själv eller
med egen assistent.
OBS! sista anmälningsdag onsdag den 23 augusti!
Anmäl er till Ulla Kjellvinger, tel. 08-39 88 07
Anmälan är bindande
Alla hjärtligt välkomna
Arr. DHR Stockholmsavdelningen

OBS! Ta med giltig ID-handling!
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Bingo på Spångafolkan Spångavägen 353
Efter en skön och avkopplande sommar startar vi
höstens Bngoträffar igen.
Höstens första Bingoträff 3:e september mellan 12.00
– 15.00. (OBS fel datum i Nollåttan)
I pausen informerar vi om kommande möten och
andra aktuella aktiviteter.
Dricker kaffe med hembakat bröd och har
lotteridragning.
Alla Hjärtligt Välkomna
Bingokommittén DHR Västerortssektionen.
Dagsutflykt till Vaxholm
Vill du följa med oss på en tur till Vaxholm den 3 augusti ?
Vi äter en lunch när vi kommer fram till Vaxholm.
Promenerar runt i den fina sommarstaden. På
eftermiddagen samlas vi för att fika tillsammans på
Hembygdsgården.
Samling vid Strömkajen kl. 09.45. Avresa med Söderarm
kl. 10.30. Hemresa med Dalarö kl. 17.15. Åter i
Stockholm ca. 18.50.
Vi kommer att ha en ledsagare med på resan.
Kostnad 100:-, förtäring ingår i priset, betalas kontant när
vi samlas vid Strömkajen.
OBS Använder du manuell rullstol tar du en vän eller
kompis med dig som kan hjälpa dig.
Vi ser fram emot en skön dag i Vaxholm..
Anmälan är bindande, SENAST den 21/7 2017 till:
Nan Berntsson tel. 08-751 70 09 eller 0707877158
eller Karin Lemberg tel. 0736184533
Alla Hjärtligt Välkomna / Styrelsen DHR Väserortssektionen

Kommande Bingo-träffar är 1/10 samt 5/11.
.................................................................................................

Höstens första Lördagskafé
Den 26:e augusti kl. 13.00-15.30
Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen 5
Anmälan: Ulla 08-39 88 07 eller direkt till
Fruängsgårdens reception, senast 21 augusti!
Underhåller gör gruppen New Generation som spelar
50-60-tals musik – ”då poppen kom till Sverige”
..................................................................................................

Buss- och Båtresa Grisslehamn – Eckerö

Lördagen den 19 augusti
Vi träffas kl. 11.00 och bussen lastar kl. 11.30.
Vi avgår kl. 12.00 och är åter i Stockholm ca kl.
22.15.
Det går bra för den som vill att åka direkt med
färdtjänst ut till Grisslehamn.
Samling Grisslehamns Färjeläger kl. 14.30, båten
avgår kl. 15.00 och buffén startar direkt.
Pris 250:- för DHR-medlem och pris 275:- för
icke medlem.
SE INFORUTAN FÖR PLATS, KONTAKTUPPGIFTER MM, SISTA SIDAN.
Arr. Stockholmsavdelningen

Politikermöte

Torsdagen den 21 september. Kl 18-20.30,
Bagarmossens Folkets Hus
Lillåvägen 44

Det bjuds det på smörgåstårta - OM

ni anmäler ert deltagande så att vi vet hur
många vi blir!
Ring Gudrun (efter semestern) 08-56482655
senast den 10 september.
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EXTRA EXTRA!
Nyinsatt bussresa Lördagen den 16 september!

Ny utställning på Lasse Åbergs museum i Bålsta: ”Jan Lööfs värld”, serietecknaren och barnboksförfattaren
med klassiska figurer som Felix, Ville, Fiffige Alf, Bellman och Skrot-Nisse.
Vi träffas kl. 09.00 vid City Terminalen.
Bussen lastar kl. 09.30.
Avresa kl. 10.00
Åter i Stockholm ca. kl. 17.00.
Pris för medlem: 350:-. Pris för icke-medlem 450:-. Barn halva priset.
I priset ingår lunch med tillbehör, entré, guidning, bussresa.
Sista anmälningsdag fredag 1 september. Anmälan är bindande!
Se informationsruta för anmälan, adress mm.
Alla hjärtligt välkomna!
Arr. Stockholmsavdelningen
Höstens bad på Beckomberga
börjar den 6 september.
Kansliet har sommarstängt mellan den
Tiden vi har för en hel egen bassäng är
3 juli och den 7 augusti 2017.
mellan 17.40-19.00
DHR STOCKHOLMSAVDELNINGEN, sektioner
OBS! Att fr.o.m. i höst badar vi på
och motorklubb önskar alla, inte bara medonsdagar!
lemmar, en skön Sommar!
Du som ännu inte provat vårt bad är välkommen att testa!

Info för dig med Färdtjänstkort i sommar
Du som har Stockholms läns färdtjänstkort
reser gratis i Waxholmsbolagets trafik.
En ledsagare får följa med utan kostnad.
INFORMATION
Reseinformation för våra bussresor
Vi träffas vid City Terminalen
Klarabersviadukten 72 Stockholm,
på höger sida efter Sushi-baren, Café Espresso House.
Anmälan sker till Ulla Kjellvinger, tel. 08-398807
Betalning på Stockholmsavdelningens
bankgiro nr 710-9333.
Bussarna har lift,
Antalet platser för resenärer som sitter kvar i sina stolar
är tyvärr begränsat.
Ledsagare kommer att finnas med på resorna.
Anmälan är bindande!
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BESÖK VÅR NYA HEMSIDA!
I måndasskiftet maj/juni hoppas vi sjösätta nya hemsidan. Om allt går väl ses
vi på dhrs.se!
Midsommarfest

23 juni

Lagersbergsresa

28 juni

Bussresa

29 juli

Vaxholmsresa

3 augusti

Bussresa

19 augusti

Lördagskafé

26 augusti

Bingo-träff

3 september

Badet startar

6 september

Resa till Åbergs

16 september

Politikermöte

21 september

Båtresa

24 september
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