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LUCIA-FIRANDE (utan Lucia) I KLUBBKÅKEN

Söndag den 11 december var det traditionellt Lucia-firande i klubbkåken för stora och små medlem-
mar. Det bjöds på kaffe med lussekatter och pepparkakor och glögg av varierande styrka. De minsta 
medlemmarna bjöds som vanligt på godispåsar.
På Facebook-sidan hade vi utlovat en present till de medlemmar som kom dit på motorcykel. Den 
här gången var det bara Sorin som fick med sig en flaska glögg hem.

Text: Roger Söderbom
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NÄRMAST pÅ pRogRAMMET FÖR 2012
Sö 8/1 18.00  Söndagsfika i klubbkåken
Lö  28/1 18.00  Bowlingkväll. Repris på en populär aktivitet. Föranmälan till pro-
   gramsekreteraren Andy på tel 0704-699925 så snart som möjligt   
Sö  5/2 18.00 Söndagsfika i klubbkåken. Info till nya och tidigare mc-ordonnanser
Lö  ?/2 ?? Pulkarace (beroende på underlaget)
Sö 4/3 18.00 Söndagsfika i klubbkåken
Lö  17/3 11.00 Bilorientering (mer info kommer)
Sö 1/4 18.00  Söndagsfika i klubbkåken
Fr-Sö 13-15/4 Ev. Pragresa (mer info kommer)
Sö  22/4    10.00 1:a Avrostning vid Bilmetro (Scania)
Lö  5/5    10.00 2:a Avrostning vid Bilmetro (Scania)

ÖppETTIDER I KLUBBKÅKEN
Fr o m november tillämpar vi ”vintertid” i klubbkåken i Stångby och då är det (normalt) öppet första 
söndagen varje månad mellan 18-20. 

Du är också välkommen att vara med vid styrelsemötena. De närmaste planerade är tisdagen den 
17 januari kl18.30 och tisdagen den 21 februari kl 18.30.

JERNET-MATERIAL
Vad har DU gjort sommaren 2011? 
- Har du varit med på några touringar? Korta eller långa? 
- Har du varit på någon SMC-kurs? 
- Har du varit på någon resa med hojen tillsammans med några kompisar? 
- Har du hittat något nytt spånnande resmål? 
- Har du hittat nån ny trevlig hojväg?

Kan du svara JA på minst en av frågorna, så skriv ner lite grand och berätta för oss andra. Har du 
några bilder är det naturligtvis ännu bättre.

Nu håller redakSören på att sammanfatta året för att det (som vanligt) ska bli en intressant tidning. 
Som vanligt kommer JERNET ut nån vecka före första Avrostningen i april.

Skicka snarast ett mail (eller ring) till redaktören. Adressen står på förstasidan i JER.NET


