Välkommen att hjälpa till med
Staveströms 75-årsjubileum!
Hej!
Nu är det snart dags att fira vårt 75-års kalas den 17 augusti och vi vill naturligtvis att
ni alla kommer och firar tillsammans med oss. Se hur ni anmäler er i inbjudan, OSA innan
30 juni.
Vi har inte adresser till alla i föreningen, så vi ber er som fått denna inbjudan hjälpa till
att sprida den till övriga familjemedlemmar, släktingar, delägare och tidigare ägare som
ni vet skulle vara intresserade av att delta i kalaset.
Vi arbetar nu vidare med detaljerna för festen och vi tycker det vore roligt om så
många som möjligt vill och kan bidra till att göra kalaset så lyckat som möjligt, så att vi
alla känner oss delaktiga i ett oförglömligt minne för vår förening. Vartefter behov
dyker upp ser vi gärna att fler medlemmar ställer upp och ansvarar för någon
uppgift/delmoment i förberedelserna eller under själva festen. Det kan vara saker som:
*
*
*
*
*
*

Underhållning - egen eller någon/något ni tycker skulle passa
Hembakade efterrätter
Utsmyckning
Fiskdamm/skattjakt för yngre festdeltagare
Annat som gör festen ännu mer lyckad
Praktiska saker innan festen

Vi är jätteglada att Sara Lind af Hageby har tagit på sig ansvaret för aktiviteter och
skoj för våra yngsta medlemmar och Molly Mortimore samordnar hembakad efterrätt
till festen. Hör av er till oss om ni vill hjälpa Sara och Molly med aktiviteter och
efterrätt, eller andra idéer som gör kalaset ännu roligare.
Alla idéer är välkomna och anmäl gärna ert intresse att hjälp till.
Vi har nu också fått en yta på webbplatsen som ni hittar under
Meny/Dokument, där vi försöker lägga upp information vi skickar ut
till er vartefter fler detaljer blir klara. Så titta gärna in där med jämna mellanrum.

Med vänlig hälsning,
Festkommittén Ingrid, Elisabeth och Mats

