





MIS utskick 2016-05-29

Hej Alla MIS:are 
Här är lite kort info om kommande aktiviteter. På medlemsmötet igår tog flera medlemmar upp att de ville ha info på både tal och svartskrift och även mail. Många uppgav att de inte fått mail och vi uppmanades att kolla våra skräpkorgar där en del mail kan hamna.

Vi gör därför ett utskick på alla media ett par dagar tidigare än vi planerat men tar ändå med musikquizen som vi annonserat om tidigare.

Musikquiz söndagen den 5 juni kl. 11-14  med midsommarsill och potatis jordgubbar och musikfrågor.
Sista anmälan 3 juni eller då du får detta mail. Vi fixar det även om du är sen med anmälan för att du fått detta utskick sent. 

Pris:60 kr.

Amundön startar måndagen den 13 juni kl. 16.30 -18.30  ingen föranmälan 
För er som vill besöka badet på andra tider finns det ju hjälpare även i år. Telenummer till hjälparna på Lilla Amundön; 0705-91 17 35
Badet öppnar säkrast den 7 juni (begränsad öppethållning för att förnya nyckelbrickorna den 6 juni)

Öppettider: 
vardagar Måndag-fredag Bassängen och huset: klockan 8-19
Kassan klockan 11-18 
Lördag och söndag Bassängen och huset: klockan 9-17
Kassan: klockan 9-16 
Under de tider som kassan är öppen, går det att köpa eller förnya nyckelkort.



Kanotpaddling i Delsjön lördag 27 augusti klockan 11-15 (ta med egen fika) 50kr.  per person för medlemmar i SRF/MIS.
Sista anmälningsdag den 17 augusti 
Mer info till er som anmäler er kommer senare …

Måndagen den 29 augusti kl. 16.30 -18.30 avslutning Amundön Korvgrillning 
Ingen föranmälan 

Åkulla torsdagen den 15 till söndagen den 18 september 
Buss från Göteborg och övernattning i dubbelrum, sista anmälningsdag den 1 september 
Prel. Pris 2 500 kr.
enkelrum 
Mer info till er som anmäler er.
Vill du anmäla dig eller ha mer information:
Ring 031 24 22 22 eller 
Maila: info@misgbg.se
Du kan alltid lyssna av vår stugtelefon på numret ovan där du kan få info om vad som är på gång i MIS.
Se också vår hemsida www.misgbg.se

Varmt Välkommen 
Hälsar Styrelsen MIS  

