Välkommen
till Höstmöte
2018

Örgryteföreningen

NÄR: Tisdagen 13 november
TID: 18.00 – 21.00
VAR: Örgryte Församlingshem
Herrgårdsgatan 2

Anmälan till Höstmötet görs endast genom
att betala in 175:- per person på
föreningens PlusGiro 43144-5.
Ange ”Höstmöte”, antal personer samt
namn. Betalningen skall vara föreningen
tillhanda senast den 9 november. Först till
kvarn…

18.00

Vi samlas i foajén för mingel med
mousserande i glaset.

18.30

Dörrarna öppnas till Stora salen,
där landgång serveras med
tillhörande vin/vatten.

19:00

HÖSTSAMMANTRÄDE
Styrelsens rapporter och aktiviteter.
Val av styrelse och revisor.

Medlemskap för 2018 gäller för att gå på
Höstmötet. Om du inte är medlem gå in på
hemsidan för ytterligare information.

19.30

QUIZ om kända Örgrytebor.

19.45

PAUS

Låt Sanktas lysa också i år – ge granbidrag.
Ange ”granbidrag” och namn vid inbetalning.

20.00

UPPTÄCK SKATÅSOMRÅDET!
Följ med Per Hallén på rundvandring
genom bilder i trakten av det populära
Skatås där det finns mycket mer än
joggingslingor. I skogen döljer sig
lämningar efter torp, järnålderns gravar
och spåren av det tidiga friluftslivet.
Per Hallén, doktor i ekonomisk historia,
kom nyligen ut med boken Upptäck
Skatås.

21.00

Mötet avslutas

Få information och nyheter direkt i din
mailbox, uppge e-postadress, namn och
adress till info@orgryteforeningen.se
Häng med! Bli följare på Facebook
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