
Program NMH Övik - våren 2018

Våra medlemmar hälsas välkomna till följande: 

Söndag 11:e februari Örnsköldsviksektionens  årsmöte. PÅ CAFÉ UH!

Välkommen till övikssektionens årsmöte söndag 11 februari kl 18. Vi håller de sedvanliga 
årsmötesförhandlingarna på Café UH (en trappa upp i sal 4). Efter mötet kommer vi att få ett intressant 
föredrag av Börje Göransson. Som vanligt bjuder sektionen medlemmarna på en lättare förtäring efter 
årsmötet. Ingen föranmälan.
I valberedningen sitter Gert-Inge Palmqvist 070-190 47 33 och Håkan Nordin 070-3514129

Onsdag 21:a mars Företagsbesök hos Gummigrossen i Bjästa
Vi besöker Gummigrossen i Bjästa kl.18,00 och bland dofterna av  gummidäck så sprider vi en doft av 
nybryggt kaffe.  Ansvarig: Olov Wahlstedt

Onsdag 9:e maj AB Svensk Bilprovning Kl 18,00
Vi gör ett återbesök på AB Svensk Bilprovning i Örnsköldsvik, där kommer det att finnas möjlighet att 
besikta sitt veteranfordon under kvällen (ingen föranmälan). De som vill besikta sitt fordon ställer sig i 
kö och tas sedan om hand i tur och ordning. 
Frågor till Börje Näsman tel 070-235 63 67 (borje.gittan@telia.com), som är ansvarig för denna aktivitet.
Självklart bjuds det på fika! 

Onsdag 23:e maj Vårupptakt på Själevads Friluftscentral kl 18.00 
Den nu traditionella upptakten av sommarsäsongen på Friluftcentralen, grillning och våra glänsande 
klenoder klara för sommarens äventyr. Sektionen bjuder sina medlemmar på hamburgare så tag med 
ditt medlemskort! 
Ansvarig:Lars Strand 0730-664050

Måndag 28:e maj Minnenas kväll 
Nmh Övik i samarbete med Rotary och Öviks kommun, åter igen anordnas "Minnenas kväll" på Brux, vi i 
NMH organiserar skjutsen till och från Brux för personer boende på servicehus i Ö-vik. På Brux bjuds alla (inklusive  
chaufförer) på fika, underhållning och en stunds gemenskap. 

Har du ett lämpligt fordon och är intresserad av att göra en social insats för våra äldre i kommunen? 
Hör då av dig till Olle 070-6372448

Spara detta meddelande eller skriv in i din kalender!
Se även på hemsidan för nya uppdateringar samt information om

träffar/aktiviteter som andra anordnar.

www.nmh.se


