Medlemsbrev maj 2011

H

är kommer ett säkert vårtecken. Medlemsbrevet som
du nu håller i din hand.
De två senaste rekordjobbiga vintrarna känns som minst en för
mycket. Varför kan det inte ﬁnnas
en förening för oss som nobbar extremt långa och svinkalla vintrar ?
Förväntningarna på våren och
sommaren blir kanske desto större
efter den långdragna vinter vi
nyss hade. Vi här på NBN ska
givetvis göra vårt bästa för att
kunna erbjuda dig som medlem
ett varierat utbud av meningsfulla
aktiviteter. Nu när vårt land så
sakta börjar tina upp och fungera
normalt igen kanske det är läge
för en utﬂykt tillsammans med
goda vänner?

M

en först lite om vad som har
hänt sen sist här på NBN.
StefanSundström var ju här och
spelade och sjöng sina egna visor
inför en road publik på Nobbas
scen den 5:e februari.
Lördagen den 19:e februari hade
vi en stor ÖppetHus-fest där
även icke medlemmar var inbjudna och välkomna att delta i
Nobbas aktiviteter. Temat för
kvällen var ”öppen scen” där alla
som ville kunde uppträda inför
varandra med sång och musik. Intresset blev stort, festen välbesökt
och väldigt uppskattad. Mat serverades till självkostnadspris och
alla som ville och vågade intog
scenen och stod en stund var för
underhållningen.
Trist är bara att tiden går fort när
man har trevligt. Kvällen gick över
i natt innan folk började troppa av.
Konceptet var jättelyckat och vi
jobbar stenhårt på att göra om det
hela. Vi ser gärna att ﬂer medlemmar engagerar sig och blir delaktiga i just det här med aktiviteterna. Så att vi säkert kan göra om

kvällar som denna i samma, eller
kanske i en annan stil, med ett
annat tema.
Huvudsaken är att vi har kul tillsammans och vågar göra det vi
vill, med och inför andra.
Bland annat kommer Sven Wolter
till Nobba en kväll i maj, just nu
oklart vilken. Han kommer att
delta i en poesikväll för alla som
vill. Kolla hemsidan för att se
datum för denna kväll.
Har du någon talang eller något
du vill framföra på en scen? Då är
du hjärtligt välkommen att vara
med och underhålla vid nästa tillfälle. Lördagen den 21 maj är det
åter dags för ÖppetHus - vi
bjuder på ”öppen scen”, med
kända och okända artister.
Vill du vara en av dem som spelar
denna kväll eller känner du någon
som vill, ring Anette på kansliet
720 10 10 (efter kl 12).
Mat, kaffe och ﬁkabröd till självkostnadspris (60 kr).
Kom som du är, bara du är nykter
och drogfri, tag gärna med dig
dina kompisar och din familj.
Den 27:e mars hade NBN årsmöte.
Mötet hölls i mycket god anda
och alla var nöjda med dagen.
Påskafton dukade vi upp till Påskfest här på Björngårdsgatan 1B. Se
sista sidan.
Det var lite om vad som varit
sen sist här på NBN.

Sommartider, hej hej...
Under sommaren stänger vi
NBN lite tidigare än vanligt. Från
och med den 1 juni och fram till
mitten av augusti håller vi öppet
enligt nedan:

Sommaröppettider
Vardagar 09.00 - 19.00
Lördagar 13.00 - 19.00
Söndagar 12.30 - 18.30

Vi kommer som vanligt att ﬁra
Midsommar i Tantolunden. Mer
härom nedan. Glöm heller inte att
vi ska ha kräftskiva i augusti.

Midsommarfirande
i Tanto fredagen
den 23 juni
Vi börjar med att klä midsommarstången, och antar att den är
klar att resas vid 13-tiden. Så fort
stången är uppe, börjar dansen
kring stången, och vi håller på tills
grillarna är klara...
Efter lunchen är det femkamp för
både vuxna och barn - pris till alla
barn som deltar, och till det vinnande vuxenlaget.
Medtag ﬁlt och ett glatt humör huvudsaken är att du kommer.
Anmälan senast den 18 juni till
Nobbas kansli. Det är viktigt att vi
får veta hur många som kommer
och om de är barn eller vuxna.
Pris:Gratis upp till t.o.m. 12 år,
100:- för alla från 13 år och uppåt.
Vi firar midsommaren i Tanto,
oavsett väder.

Under perioden 7 juni fram till
den 18 augusti, aktiverar vi oss
nere i Tantolunden. Tisdagar och
torsdagar mellan 13.00 - 15.30 är vi
i Tanto (intill minigolfen), där vi
säljer kaffe, läsk, bullar och smörgåsar med mera.
Där ﬁnns möjlighet att spela minigolf och andra spel såsom kubb,
schack, krocket, badminton. Eller
har du förslag på nåt annat spel ?
Är det varmt ﬁnns det även en
mysig liten badplats för den som
vill ta ett svalkande dopp.

Nytt på NBN
Nya medarbetare

U

nder vårvintern har föreningen haft nöjet att anställa
tre nya medarbetare som presenteras nedan:

Två gånger Christer
Till valberedningen utsågs vid
NBN:s årsmöte:

Christer Aktervall

Eva Grandell

Gunnar Johnsson
Gunnar började på NBN den 7:e
mars. Gunnar är vaktmästare och
allt-i-allo. Han är även ansvarig
för gymmet och planering av
Gökotteloppet.

Christer Aktervall valdes in av årsmötet och ska ansvara för valberedningen. Till vardags jobbar
Christer i kansliet och står även i
caféet när han inte är ute på stan
och kör ärenden åt NBN.

Eva (som kallas Märta) och är suppleant i NBN:s styrelse har fått i
uppdrag att initiera en aktivitetsgrupp. Syftet med den nya
gruppen är att du som medlem
ska vara med och påverka NBN:s
utbud. Om du har idéer och förslag går det bra att maila till Eva
på

return_eva@hotmail.com

I
Stefan Wredberg
Stefan började på NBN den 21:a
mars. Stefan ska arbeta med medlemsbreven, ansvara för förslagslådan och arbeta med marknadsföring.

Christer Bergendorff
Christer Bergendorf valdes även
han in av medlemmarna som
ansvarig för valberedningen.
Christer är verksam som chiropraktor till vardags.

Glad sommar!

mötesrummet har vi satt upp en
50 tums tv och en DVDspelare. Vi planerar att ha ﬁlm och
diskussionskvällar på olika teman
som ligger i linje med NBN:s ﬁlosoﬁ. Vi ser en ﬁlm och diskuterar
sen vad vi sett. Mer info om
datum m.m för temakvällar
kommer vi att lägga ut på vår
hemsida

www.nobba.nu

Det går även bra för medlemmar
att låna rummet för att se en
hyrﬁlm eller något kul program i
vårt TV-nät. Vi har Viasat Sport,
TV4 Film, Discovery World för att
nämna några.
Du måste tala med någon i personalen om du vill låna rummet.

Utflykter sommaren 2011

Lådbilslandet

L
Fisketävling i Stockholms Ström

T

orsdagen den 9 juni mellan kl
18.00 - 20.00 arrangerar vi en
ﬁsketävling mitt i stan.
Möjlighet att låna ﬁskegrejer av
NBN ﬁnns om du inte har egna.
Pris för största ﬁsk!
affe och smörgåsar har vi med
oss. Välkommen till en annorlunda kväll.
Ingendeltagaravgift.

K

ördagen den 30 juli har vi ett
måste för alla barn. Vi åker till
Lådbilslandet i Nykvarn. Lådbilslandet är som bäst för barn i
åldern 2 till 10 år. Bilarna har riktiga motorer och kör på asfalterade vägar med broar, rondeller
och vägkorsningar. Ta Lådbilslandets eget körkort! Du väljer själv
om du vill köra vanlig bil, buss,
polisbil, lastbil, eller den värsta
långtradaren med släp.
Minimotocross ﬁnns också. Här
kan du tävla med bästa kompisen
på Lådbilslandets trehjuliga
motocrosscyklar.
Resväg: Du åker med SL-kortet
hela vägen: pendeltåg till Södertälje och sedan buss 780 mot
Nykvarn.
Pris:50krperbarn.

Eskilstuna Parken Zoo
Lördagen den 2 juli har vi en heldagsutﬂykt till Eskilstuna Zoo. Parken
Zoo är ett av landets mest besökta utﬂyktsmål. I djurparkens fyra
världsdelar ﬁnns många exklusiva inslag, som asiatiskt lejon, sumatratiger, amurleopard, jättemyrslok, komodovaran och dvärgﬂodhäst.
De ﬂesta arter ingår i bevarandeprojekt. Missa inte tropikhuset Amazonas och Barnens Lilla Zoo. Lek & Lär-området Kalle Kunskaps Ordköping har byggts ut inför 2011 års sommarsäsong och i Nöjesparken
väntar åkattraktioner som ger rejält pirr i magen – ﬂera av dem är anpassade för de mindre barnen.
Pris:vuxna250:-,barn3-16år200:-.
Priset inkluderar tågresa med SJ och inträde till Parken Zoo.

Båt i skärgården

C

hrister Aktervall har vänligheten att ställa upp med sin
privata båt för båtutﬂykter i Stockholms vackra skärgård i sommar.
Den 7 och 21 juni, 26 juli och 2 augusti är det som gäller. Prisetär
100:- per deltagare. Max 6 passagerare per resa.

Blandat

P

åskafton

NBN:s eget husband stod för den
musikaliska delen av påskﬁrandet.

Påsken ﬁrades traditionsenlig med mängder av god mat som matkunniga medarbetare i föreningen lagat själva. Ett femtiotal hungriga
medlemmar samt ett gäng glada barn valde att äta, umgås och ha trevligt i vår lokal. Efter maten bjöds det på underhållning i form av sång
och musik. Frågetävling med prisutdelning ﬁck avrunda den mycket
trivsamma kvällen.

Johan Häggström och Birgitta Lundin
hade så här trevligt vid matbordet.

Kanske var det Maddes smarriga
chokladtårtor de pratade om . . .

Karin och Fille kopplar av till musiken.

Robban och Barry föredrog att smälta
maten med ett parti schack.

Gitarrkursen pågår hela sommaren

F
M

åndagar kan du öva upp ditt gitarrspel under ledning av
Thomas. Barngitarr 17.30 - 18.15. Nybörjarkurs 18.30 - 19.15 Fortsättningskurs 19.30 - 20.45.
We shall overcome . . .

ritidsföreningen för dig som
avstår från alkohol och droger.
Tipsa gärna kompisar om NBN.
Nya medlemmar är varmt välkomna.
Vi ﬁnns på Björngårdsgatan 1B
(nära Mariatorget)
Telefon: 08 - 720 10 10
eller 08 - 720 10 85
eller 08 - 720 10 14

