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Älmare
Glöm inte OK Älmes planeringsdag i FK Göingarnas klubbstuga den 21 november. Det kommer att bli
en fantastisk dag med intressant innehåll och god mat. Anmäl dig senast den 15 november. Läs mer
om planeringsdagen på hemsidan.
Tack till alla som deltog på städdagen! Löven kom bort från hängrännor och gräsytor, fönsterrutorna
blev rena och vår entré har blivit mer tillgänglig efter att ett trappsteg har lagts till.
I år har vi haft en ökad efterfrågan på att hyra klubbstugan vilket är trevligt eftersom det ger oss en
liten inkomst. Datum då klubbstugan är uthyrd anslås på anslagstavlan både ute och inne. Vi måste
hjälpas åt att ha lite extra uppsikt på detta. Det är lämpligt att lägga in pannlampor och ev.
informationsmaterial på kontoret så att bord och bänkar är rena. Om ni har frågor gällande uthyrning
så kontakta Ann-Britt Persson.

Ungdomar, ungdomar, ungdomar…
Det är fantastiskt att se med vilken energi och glädje som våra ungdomar sluter upp på tisdagarna.
Dessutom är det lätt att imponeras av hur snabbt de lär sig att förstå hur verkligheten översätts till
en karta. Det tränas karttecken och kontrollbeskrivningar, men största delen av tisdagsaktiviteten
ägnas åt fysisk aktivitet ute, ibland med karta och ibland utan. Varje kväll avslutar vi med fika.

Gympa i Klöxhultskolans idrottshall
Linda kör på med gympa varje torsdag kl. 20-21. Passet passar alla åldrar och det är aldrig för sent att
ansluta.

Ullmax
Höstens första leverans av härliga kläder från Ullmax har kommit. Ni som har beställt får era varor i
klubbstugan på tisdag den 17 november. Om ni behöver kläderna tidigare än så är ni välkomna att
höra av er så löser vi det. Vi skickar en ny beställning den 22 november så titta igenom garderoben
och fundera på ev. julklappar till familj och vänner. Provkollektionen finns i klubbstugan.
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