Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden
Nu är hösten här!
Idag skriver vi den 5 november och hösten tar ett allt starkare grepp om oss. Efter det att vi ställde
om klockorna till vintertid har även mörkret snart tagit överhand över vår vakna tid på dygnet.
Vår trogne vän, FJR 1300, står snyggt uppställd i garaget med ett värmande täcke kring sig.
Välputsad, ompysslad och väl förberedd för kommande säsong. En service fram på vårkanten
återstår innan det är dags för nästa avgång. Alla vi, jag, Danne och vår vän i garaget längtar.
Den 19 september träffades ett glatt gäng på Påarps gård i Håcksvik, Västergötland, för den årliga
höstträffen. Det blev en mycket trevlig helg med många skratt och flera mil på våra hojar- Vi besökte
Lugnets MC-Center där vi blev bjudna på kaffe. Till lunch under turen, var det korvgrillning på en
mycket historisk plats, Seatons kulle. Flera av oss hann även med att basta och bada tunna. Jag tror
mig kunna säga att samtliga hade mycket trevligt och uppskattade det arbete Annika och Anders lagt
ned för att möjliggöra denna träff.
Efter jul och nyår, då det brukar vara som mest kallt och mörkt, har vi som tur är MC-mässan att se
fram emot. 22-25 januari går den av stapeln. Denna gång i Stockholm. Vi är några som redan bokat
hotellrum för att kunna vara på plats fredag-söndag. Lördag kväll 24/1 kommer en gemensam
middag att anordnas av mig. Jag återkommer till de som anmäler sig till denna, om var vi träffas. Jag
behöver veta antalet innan jag bokar restaurangen. Ni anmäler ert intresse till mig senast 9 januari.
zenita.henriksson@hotmail.com All info kommer att finnas på hemsidan.
14-16 maj 2015 är det dags för årsmöte och kick off. Nästa år träffas vi i Hälsingland. Anläggningen
är i skrivande stund inte bokad så vi återkommer om var vi mera exakt ska vara på hemsidan. BOKA
DENNA HELG redan nu.
När och om det dyker upp ytterligare aktiviteter under vinterperioden får du information via
hemsidan. Du är själv välkommen med förslag på sådana.
Nu vill jag till sist önska er alla en skön fortsättning på hösten,
En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Zenita

