Vårprogram 2018

Besök oss på Facebook och på hemsidan: www.aafm.s

Välkommen till Astma– och Allergiföreningen
i Malmö!
Adress: Falkmansgatan 3 A (ingång Lorensborgstorget)
217 62 Malmö
Kansliet är öppet under våra aktiviteter
Tel: 040-928410, mobil: 0704 46 39 48

e-postadress: info@aafm.se
hemsida: www.aafm.se
De senaste nyheterna och informationen
hittar du på:

bankgironummer: 337-1150
organisationsnr: 846001-9592
OBS! Alla anmälningar till kurser/cirklar/aktiviteter är bindande!

ALLA våra aktiviteter i lokalen fria från luftburna allergener såsom ägg,
fisk, nötter, mandel, jordnötter samt starka dofter. Till er som har djur:
Se till att ha så rena kläder som möjligt!
Vi tar också av oss skorna för att ha en så ren lokal som möjligt.

Alla cirklar och kulturarrangemang är i samarbete med ABF
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Aktivitet/Pris:

Dag:

Tid:

Ledare:

Bingo:
100 kr/ termin

Måndagar jämna
veckor
Start :2018-01-22

13.30-16.00

Maggie/Ewa

Qi gong
300 kr/termin

Måndagar
Start 2018-01-29

8.30-10.00

Vang

Öppet hus!
Information, fika
och loppis

Tisdagar jämna
veckor
Start: 2018-01-23

11.00-16.00

Majvi

Stick– och virkcafé Tisdagar jämna
100 kr/termin
veckor
Start: 2018-01-23

12.30-15.30

Majvi

Lappteknik
100 kr/termin

Tisdagar jämna
veckor
Start 2018-01-23

17.00-20.00

Majvi

Öppet hus!
Information, fika
och loppis

Tisdagar ojämna
12.00-16.00
veckor
Start: 2018-01-´30

Solvig

Gymnastik
100 kr/termin

Torsdagar
Start 2018-01-25

10.00-11.00

Majvi/Anna-Greta

Canasta
100 kr/termin

Torsdagar jämna
veckor
Start 2018-01-25

12.30-16.00

Majvi

Scrapbook
100 kr/termin

Söndagar jämna
veckor
Start 2018-01-28

11.00.14.00

Maggie

Bingokvällar
12 februari kl 18.00
sista anmälan 8 februari
12 mars kl. 18.00
sista anmälan 8 mars
Kaffe och smörgås 20 kr
Bingobrickor 5 kr
Många fina priser!

Årsmöte

Kanske vill du hålla i en aktivitet?
Kanske du kan tänka dig styrelsearbete?
Måndagen 26/2 kl 18.00 i lokalen Falkmansgatan 3 a
(ingång Lorensborgstorget)
Motioner och förslag lämnas till styrelsen senast 12/2
Vi bjuder på kaffe och fastlagsbulle..
Välkomna!
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Söndag 18mars
Nu gör vi vår populära Ullaredstur i repris. Bussen avgår från lokalen
7.30.Från Ullared åker vi 17.00 och beräknas vara hemma ca 19.
Sista anmälningsdag 13 mars
Pris: 100 kr/medlem, 200 kr/icke-medlem. Barn gratis

Damernas afton
Torsdagen den 12 april 18:00
sistan anmälan 6 april

Alla damer, såväl stora som små är välkomna till föreningslokalen för
en trevlig kväll med smycken, kläder och dekorerade kort från srapbooking.
Ett glas vin/vatten och tilltugg. Pris: 80 kr för medlemmar, icke medlemmar 100.
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Reseföredrag 19 april
Välkomna kl 19 . Vi tar en kopp kaffe och lyssnar på reseberättelser från
Venedig, Spanien, Irland och Kambodja.
Sista anmälningsdag 16 april

Loppis lördag 26 maj
Kl 10-13

Välkommen att fynda i vår lokal
Ingång Lorensborgstorget

Medlemmar kan hyra bord för 50 kr.
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Utfärd 5 maj
Vi reser till Ängelholms järnvägsmuséum, trevligt för alla åldrar.
8.30 Vi samlas på Falkmansgatan
9.00 Bussen avgår
Lunchen äter vi på Hovs Hallar restaurang. Efter maten finns
möjlighet att strosa i naturreservatet.
Eftermiddagskaffet tar vi på hemvägen på Åens café.
Vi är åter i Malmö ca 17.
Pris för medlemmar: 300 kr
Icke medlemmar: 400
Barn under 16 år 100
Sista anmälningsdag är 23/4.

Vandring på gamla begravningsplatsen
Vi planerar en guidad tur på begravningsplatsen vid GA Torg någon
gång under våren. Mer information kommer!
Anmäld om du är intresserad.
hör vi av oss när vi vet mer.
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Lämna ditt telefonnummer, så

Sommarfest 11 juni kl 18.00
Vi avslutar terminen traditionsenligt med en sommarfest. God mat, underhållning och trevligt sällskap utlovas.
Pris: 75 kr medlem
100 kr icke-medlem
30 kr barn (max 16 år)

PS Vi ska åka Rundan på sensommaren

Vi vill redan nu tala om att vi planerar att åka Rundan i slutet av
augusti. Preliminärt pris är ca 100 kr, barn gratis.
Vi tar gärna in förhandsanmälan med telefonnummer redan nu.
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Inbjudan till Länsföreningens 20-årsjubileum den 8 april, lunchtid, efter årsmötet på
Scandic Star Hotell, Lund. Deltagandet är gratis, plats finns för 70 personer, principen
först till kvarn. Senaste anmälningsdatum och till ven anmälan ska gå, kommer längre.
Hör av dig till Rolf Lindberg, 070-6832616, e-post:rll@bahnhof.se
för mer besked och eventuell preliminäranmälan. Kom ihåg att tala om specialkostbehov.
Rekreationsresa till Rugen, Tyskland, 4 dagar någon gång i augusti. Det jobbas
just nu för fullt med resan. Mer uppgifter kommer inom det närmaste till din förening.
Är du intresserad kolla med dem eller preliminäranmäl dig till Brita Landgren, 0418233 61, 0708-47 56 09, e-post:brita.landgren@bredband.net
Livskvalitékonferens 13-14. oktober, på Sundsgården, Råå, som vanligt med blandat program. Mer uppgifter kommer framöver, Hör av er till Mona Nilsson, 0410-177
57
e-post:monake.nilsson@telia.com; eller Ingela Andersson, 0414-60144,
070-865 07 11 för preliminär anmälan och mer besked
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