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Nytt datum för pubkvälleN  

Pubkvällen har flyttats till lördagen den 27 november kl 17:00 i kåken. Vi undersöker möjligheterna att få 
ihop en ölprovning med sakkunnig ledning till en kostnad av ca 100 kr. Anmälan till Andreas på program @ 
oamck.se.

SiSta träffchaNSeN? 
Om du inte hunnit ställa av hojen ännu: Åk till Ruskträffen i Eskilstuna! Tag chansen att tälta för sista gången i 
år. Väderrapporterna är gynnsamma, ännu ingen snö i sikte. Gemensam avresa från Shell bortom ICA Maxi, 
Kvarnbolund fredag 8/10. Thomas Hjelm kör kl 13 och Andreas Brodin kl 16:30. Bara att välja tid! Kon-
takta någon av dem om du har några frågor. Det skall även finnas info på SMC:s hemsida.

OktOberfeSt & årSmöte
Höstens sista stora evenemang är oktoberfesten den 30/10 kl 19:03 
och årsmötet den 31/10 kl 18:00. Mat finns, ta med dryck. Välkomna 
att anmäla er i tid till festen, begränsad plats! Lista finns i Kåken eller 
maila till Peter på ordforande @ oamck.se.

Och kom mer än gärna på årsmötet! 31/10 kl 18:00 var det!

krattNiNG
En vacker dag när alla löv och nötter fallit ner blir det krattningsdag 
vid Kåken. Kolla din mail, det kommer meddelande. Alltid trevligt med 
någon timmas frisk luft i gott sällskap. Och kaffet är som vanligt varmt 
och gott!

luciafika
Söndagen den 12/12 kl 15:00 står glöggen på spisen. Ta med barn och barnbarn och testa fiskdammen! 
Alkoholfritt alternativ finns för dem som kommer på hoj!

medlemSrabatt!
Vi har några medlemmar i klubben som gärna vill ha er till kunder, och därför lämnar rabatt! MK:s Bil och 
Motor i Librobäck ger rabatt både på delar, service och reparationer. Det kan man väl inte missa! Se mer 
info på sista sidan här i nyhetsbrevet.



fOrdONShiStOriSka markNadeN
Lördag den 11/9 hölls den fordonshistoriska marknaden ute vid Ekeby Boda. Det blev en succé som vanligt. 
Östra Aros tackar alla som ställde upp och hjälpte till på detta evenemang som gav ett gott tillskott till klubb-
kassan även i år. Och vilka fantastiska fynd man kunde göra...!!!



kvar på prOGrammet för 2010
Lör 30/10 Oktoberfest i Kåken 19:03. Föranmälan på lista i Kåken eller till ordforande @ oamck.se.

Sön 31/10 Årsmöte i Kåken 18:00. Kom!!!

Helg 6-7/11 Ålandsresa. Pris runt 900 kr, anmälan till Nina på klubbmastare @ oamck.se

Sön 7/11 Söndagsfika i Kåken 18:00-20:00

Lör 27/11 Pubafton i Kåken 18:00. Föranmälan.

Sön 5/12 Söndagsfika i Kåken 18:00-20:00

Sön 12/12 Luciafika kl 15:00

ObS: Nya fikatider gäller i vinter:  
förSta SöNdaGeN varJe måNad kl 18-20  
har vi ett större fika. boka upp dig och kom hit!.

prOfilkläderNa
Ni kan även beställa våra snygga 

profilkläder via hemsidan.  
Se www.oamck.se!

berätta i JerNet
Redaktionen för Jernet tar vi mer än gärna emot bilder, små artiklar, roliga historier eller bara berättelser om 
något hojrelaterat som skett under året - eller förr i tiden.

Om du inte vill skriva själv hjälper vi till! Bara att höra av sig till jernet @ oamck.se. Redan idag!!

Eftersom redaktionsfotografen knappt hittat fram till hojen i år söker vi särskilt gärna en och annan bild från 
klubbens touringar. Det är extra välkommet med ett mail eller en cd-skiva. Och vänta inte tills i vår!




