I Väntan på Nollåttan
2018
DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen

ÅRETS
MIDSOMMARFIRANDE I SPÅNGA
Fredag den 22 juni 2018 träffas vi på Spånga Folkan, Spångavägen 353
i Spånga.
Start kl. 12.00 med välanpassat musicerande av
Trubaduran Eva Ljungman.
Midsommarbuffé väntar ca kl. 14.00, med bordsvatten, läsk/lättöl.
Pris 300:- för medlemmar, ej medlemmar 350:-.
Vi har stort lotteri med fina vinster.
Vi räknar med att sluta kl 16.00 när alla är glada och nöjda.
Du måste anmäla Dig och senast fredag den 15 juni till Kansliet på
tfn 08-564 826 55 eller till Ulla Kjelllvinger tfn 08-39 88 07
alt Yvonne Lindroos tfn 08-752 22 99.

OBS: Ingen efteranmälan och gjord anmälan är bindande.
Alla är välkomna, inte bara medlemmar.
VÄL MÖTT önskar festkommittén
Arr:
DHR Stockholmsavd,
Söder om Söder och Västerort
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Bussresa med grill-kväll.....
Torsdagen den 28 juni går färden till Lagersberg. DHR Västerås Sommargård i fager miljö.
Musik och grillad mat, ges även möjlighet för den som vill och kan bada, till anpassat bad i
en vacker vik av Mälaren....
Samling mellan kl 10.00-10.30 vid Cityterminalen Klarabergsviadukten 72 Stockholm. Inomhus på höger sida av Sushi-Baren, Espresso House.
Bussen avgår kl 11.00 åter i Stockholm ca kl 22.00. Bussen har lift, ledsagare hjälper till under resan.
Antalet platser för de som sitter kvar i rullstolar är begränsad.
Pris 300:- för DHR medlemmar, pris 400:- för ej medlem. I priset ingår bussresa, kaffe,
smörgåsar, samt grillat i form av korv, hamburgare, kött potatissallad plus olika sallader,
bordsdricka och underhållning.
Priset är subventionerat av avdelningen.
Anmäl dig senast den 18 juni till Ulla Kjellvinger tel nr 08-39 88 07.
ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Betala helst till DHR Stockholmsavdelningens bankgiro nr 710-9333 Arrangör DHR Stockholmsavdelningen

Hemligt resmål med buss

Lördag den 28 juli och vi träffas mellan kl. 08.00-08.30 på City Terminalen
Klarabergsviadukten 72 Stockholm, inomhus på höger sida bredvid Sushi-baren.
Bussen avgår kl. 09.00, åter i Stockholm ca 18.15.
Pris 400 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar.
I priset ingår bussfika, lunch med bordsdricka och kaffe, entréavgift.
Dessutom ingår själva resan i priset, som är subventionerat av Stockholmsavdelningen.
Anmäl dig senast den 16 juli till Ulla Kjellvinger, tfn 08-39 88 07, och då även meddela
om Du vill ha kött, fisk eller vegetarisk mat.
OBS att anmälan är bindande.
Arr: DHR Stockholmsavdelningen
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VÄSTERORTS
SEKTIONEN
ENDAGSUTFLYKT
TORSDAGEN 2 AUGUSTI 2018
till ARTIPELAG, Värmdö!

Vi träffas 11,00 - 15,00 och börjar med
att inta en lunchbuffé!
Därefter finns det möjlighet att promenera på en välordnad väg ner till bryggan
och njuta av omgivningarna!
Dagen kostar 200 kronor och anmälan är bindande!
Anmälan till Karin Lemberg, 073-618 45 33 eller till
Annika Sjöstedt, 070-586 27 43 senast torsdagen 26 juli!
Färdtjänstresenärer – adress Artipelagstigen 1, Värmdö
Övriga deltagare tar bussen nr 474 från Slussen till Gustavsbergs Centrum,
där byte till buss 468 till Hålludden/Artipelag! Restid ca 1 timme!
I skrivande stund har vi inte fått sommartabellen!
Ring SL upplysningen 08 - 600 10 00
Vi hoppas få en solig och trevlig dag!
Välkomna önskar Västerortssektionen!

Buss o Båtresa Grisslehamn-Eckerö
Lördagen den 18 augusti.
Samling mellan kl 11.00-11.30, vid City Terminalen Klarabergsviadukten 72 Stockholm.
Inomhus på höger sida bredvid Sushi-Baren. Bussen avgår kl 12.00, åter i Stockholm ca
kl 22.00. Det går bra för den som vill åka direkt med färdtjänst till Grisslehamn. Samling
Grisslehamns Färjeläge kl 14.3. Båten avgår kl 15.00, buffén startar kl 15.00. Pris 300:- i
priset ingår resa, buffé plus bordsdricka. Anmälan senast torsdag den 2 augusti. Anmäl
Er till Ulla Kjellvinger tel.nr 08-39 88 07. Anmälan är bindande. Bussen har lift, ledsagare
hjälper till på resan. Bet helst in på avdelningens bankgiro nr 710 - 9333. Arr Stockholms
avdelningen.
OBS. Ta med godkänt ID kort
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Kansliet sommarstänger den 2:a juli och öppnar igen den 6 augusti

Båtresa med Tallink Silja Symphony
Söndag den 30 september.

Vi träffas kl 15.30 vid Silja Terminalen Hamnpirsvägen 10 Värta Hamnen.
Åter vid Terminalen tisdag den 2 oktober kl 09.45 OBS! 2 dygnsresa.
Pris: 950:- för DHR medlemmar, 1050:- för icke medlemmar. Bet helst in på avdelningens bankgiro nr 710-9333. I priset ingår båtresa, hytt, 2 st buffemiddagar, 2 st 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 måndag den 27 augusti. Anmälan är bindande.
Anmäl Er till Ulla Kjellvinger tel. nr 08-39 88 07.
Alla är hjärtligt välkomna, inte bara medlemmar.
Arrangör Stockholmsavdelningen .
OBS! Ta med Er giltig ID handling!
Höstens bad på Beckomberga
börjar den 5 september.
Tiden vi har för en hel egen bassäng är mellan
17.40-19.00
OBS! Att fr.o.m. i höst badar vi på
onsdagar!
Du som ännu inte provat vårt bad är välkommen
att testa!

Sommaren är slut!

Välkomna till Säsongens första Lördagskafe.
Lördagen den 25 augusti
Tid mellan kl 13.00-15.30
Sista anmälningsdag tisdag den 21 augusti. Bestäm
om Du vill ha smörgås eller kaffebröd till kaffe/the.
Underhåller gör Staffan Klingspor med sång o
dragspelsmusik.
Pris 50:- DHR medlem 60:- icke medlem. Anmälan
till Ulla Kjellvinger tel.nr 08-39 88 07 OBS! Anmälan är bindande.
Information gällande DHR och alla kommande
aktiviteter. Lotteri på entrébiljetter, lotteri med fina
vinster.
Adress: Fruängsgården, Gamla Södertäljevägen
5,Fruängen.
Alla är hjärtligt välkomna, inte bara medlemmar!
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Midsommarfest

22 juni

Lagersbergsresa

28 juni

Hemlig bussresa

28 juli

Värmdöresa

2 augusti

Buss- båtresa

18 augusti

Lördagskafé

25 augusti

Bingo-träff

3 september

Badet startar

5 september

Medlemsmöte

13 september

2-dygns båtresa

30 september
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