HÄNDER I OLOFSBO SOMMAREN 2016 GENOM
OLOFSBO STUGÄGARFÖRENING
Vi startar sommarens program den 24 juni med dansen runt
midsommarstången vid förbandstugan. Festen startar kl. 14.00 med
chokladhjul, lotterier m.m. Dansen runt stången kl. 15.00 och avslutas med
gratis glass från Tempo till alla barn ca 15.40. Se separat program på våra
anslagstavlor. Kvarteret Alkan har ansvaret i år. Kvarteret Vipan fortsätter vår
tradition år 2017.
Tipspromenaderna börjar på midsommardagen den 25 juni mellan kl. 18-19.30
och fortsätter sedan hela sommaren varje tisdag, torsdag och söndag fram till
den 7 augusti. Tipspromenaders görs tillsammans med båthamnen och Caravan
Clubb. Se separat anslag på våra anslagstavlor vid Tempo, Glasskiosken och
Centralvägen. Nya regler om vinster.
Förbandstugan öppnar vi söndagen den 12 juni. Öppet varje dag mellan
9.00 -17.00 fram till den 20 augusti. Sjukvårdskunnig personal hjälper med
lättare skador och rådgivning. Vi har både hjärtstartare och
blodtrycksmätare.
Bokbussen kommer varje fredag under veckorna 26 – 32. Plats utanför Tempo
varje fredag mellan kl. 10:45 – 11:45.
Sommargympa varje tisdag och torsdag utanför förbandstugan mellan 9:0010:00 under veckorna 28 – 31.
Geocaching kan du prova på och erhålla information om den 23 juli kl. 14.00
vid glasskiosken..
Ponnyridning för barn upp till 12 år den 21.7 mellan 17.00 - 19.00 vid
glasskiosken.

Vårat årsmöte är söndagen den 10 juli kl. 10.00 på OBS! Kustkrogen. Vi bjuder
på kaffe o fralla.
Friluftsgudstjänst den 10.7 kl. 15.30 vid förbandstugan. Tag med stol eller
något att sitta på. Ett litet antal stolar finns.
Strandloppis onsdagen den 20 juli vid förbandstugan mellan kl. 14.00 – 16.00.
Endast Medlemmar i Olofsbo Stugägarförening har möjlighet att sälja av saker
som de inte längre behöver m.m. Eget bord medtages. Vi anvisar plats. Alla är
välkomna att handla.
Cirkus Maximum kommer hit den 23.7. vid cirkusplatsen på Parallellvägen. Se
vidare deras affischering.
Varje torsdag under v. 28-31 har vi underhållning vid start o målgång för
tipspromenaden utanför Glasskiosken mellan kl. 18.30 – 19.30.
Torsdag 14.7. Happes orkester – dansmusik, visor m.m. Gitarr, keybord och
bas.
Torsdag 21.7. Våra välkända Olofsbo Beachgubs. Sång, musik, allsång m.m.
Torsdag 28.7. Maja o Ingvar. Välkända schlager och Country blandat med en o
annan visa.
Torsdag 4.8. Los Tres Guapos. Med keybord, planflöjt och gitarr bjuder tre
artister till en musikstund som förgyller vardagen.

Våran boulebana i södra Olofsbo är alltid öppen för spel i mån av plats.
Eventuellt blir det ett Olofsbo mästerskap under sommaren. Se senare anslag.
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