Höstprogram 2020

Malmöföreningen
Besök oss på Facebook och hemsidan:
www.aafm.se
OBS! nytt telefonnummer: 040-98 71 28

Välkommen till Astma- och Allergiföreningen i Malmö
Adress: Falkmansgatan 3A (ingång Lorensborgstorget) 217 62 Malmö
Kansliet: är öppet under våra aktiviteter

OBS! Nytt telefonnummer: 040-98 71 28
Mobil 0704-46 39 48

e-postadress: info@aafm.se
hemsida: www.aafm.se

De senast nyheterna och informationen hittar du på

Facebook

bankgiro: 337-1150
organisationsnummer: 846001-9592

Alla våra aktiviteter i lokalen är 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

ONS! På grund av situationen med corona och covid 19 startar vi
våra aktiviteter vecka 36, om det är möjligt.
Aktivitet, pris

Dag

Tid

Ledare

Promenad,
utforska ntaturen

Måndagar, udda
veckor,
start 7/9

11.00-13.00

Anki, Ewa

Bingo
100 kr/termin

Måndagar, jämna
veckor,
start 31/8

12.30-15.00

Maggie, Ewa

Information, fika,
loppis,
handarbetscirkel

Tisdagar
start 1/9

12.00-16-00

Majvi, Ewa,
Paula

Qi gong
200 kr/termin

Onsdagar
start 23/9

10.00-11.30

Vang

Gymnastik
100 kr/termin

Torsdagar
start 3/9

10.00-11.00

Majvi, Paula

Lära engelska
100 kr/termin

Fredagar
Start 4/9

13.00-15.00

Suzanne

Canasta
100 kr/termin

Torsdagar
start 3/9

12.30-16.00

Majvi, Paula

Scrapbook
100 kr/termin

Söndag, jämna
veckor,
start 6/9

11.00-14.00

Maggie

OBS! Alla anmälningar till kurser och aktiviteter är bindande!

OBS! På grund av den rådande pandemin så är detta program preliminärt. Vi
hoppas kunna ha en höst med aktiviteter som vi brukar, men följer
folkhäsomyndigheternas rekommendationer.
Vi kommer att skriva på Facebook och på hemsidan och sätta upp ett anslag i
vårt skyltfönster i lokalen.

Bingokvällar

kl 17-20

Måndag 21 september
anmälan senast 17 september

Måndag 19 oktober
anmälan senast 16 oktober

Måndag 30 november
anmälan senast 27 november

Kaffe och smörgår 20 kkr
Bingobricka 5 kr

Många fina priser!

Föreläsning och underhållning i lokalen
Tisdag 27/10 kl 14.00: Sten Ullerud berätta om Anders Zorn
fika 20 kr, anmälan senast 23/11

Tisdag 24/11 kl 14.00: Underhållning och allsång med Åke Hjärpe
fika 20 kr, anmälan senast 20/11

Damernas afton, torsdag 15 oktober kl 18.00
Alla damer, såväl stora som små, är välkomna till lokalen för en trevlig kväll
med smycken, kläder och dekorerade kort från scrapbooking.
Ett glas vin/vatten och tilltugg serveras. Pris 80 kr för medlemmar, 100 kr för
icke-medlemmar. Sista anmälan 12 oktober.

Ullared 11 oktober
Nu gör vi vår populära Ullaredsresa i retur, Bussen avgår från lokalen 7.30. Från
Ullared åker vi kl 17.00 och beräknas vara hemma ca 19.00.
Pris: 100 kr för medlemmar, 200 för icke-medlemmar, barn gratis
Sista anmälningsdag 6 oktober

Loppis lördag 21 november kl 10.00-13.00
Kom och fynda i vår lokal, ingång Lorensborgstorget

Ljusstöpning
Torsdag 5 november kl 13.00: uppbindning
Fredag 6 november: Vi stöper och håller på tills vi är klara.
Max åtta personer. Först till kvarn…

Julfest 7 december kl 18.00 - 21.00
Vi avslutar terminen med underhållning och julbord. Anmälan senast 3
december.
Pris: medlemmar 100 kr, icke-medlemmar 150 kr, barn 30 kr.

