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UTSKICK NOVEMBER 2016  
 

DAGLIGBILSRALLYT 
 
Den 15 oktober kördes ”rallyt” med start och mål på IOGT:s lokal i Vattholma. Eva och 
Sören Palm med funktionärer hade lockat ett trettiotal fordon med dubbelt antal deltagare. 
Före start serverades kaffe, te och smörgåsar. Vi fick ett startkort med de tre första 
frågorna på bilder av Åsa-Nisse, Mary Pickford, och Herr Citroén. Sedan ut på en bana mot 
Österbybruk, Danemora, Film, och tillbaks till IOGT. Nu var det varmkorv med bröd, kakor 
och kaffe eller saft. Prisutdelningen började med att vinnaren Anita Mattson fick gå fram 
och välja ett pris på det stora prisbordet. Våran kassör Bo Aspman var bland de tre första 
att hämta pris, en domkraft blev det. Alla vinnarna fick en nyckelring och en penna med 
våran logga som beställdes till klubbens 40 års jubileum. Tack familjen Palm för denna 
gång. 
 

 40 ÅRSFESTEN 

 
Klockan 17.00 på lördagen den 15 oktober var det klubbens jubileums fest. Vi var c:a 70 
personer som fick se ett fint uppdukat festbord med ljus. Det blev en förrätt, varmrätt och 
kaffe med kaka. Kaffemuggarna och en kasse med våran logga var också beställda till 
denna jubileumsfest, dessa fick deltagarna ta med sig hem. Dagens överraskning var att 
(jag)Jerry hade bjudit in Arne ”Rosen” Qvick med dragspelare och (”digitalt komp”) att 
sjunga och berätta historier. Dom höll igång en timme och var väldigt uppskattat , och 
mycket applåder från oss som var där. Så vi får tacka ännu en gång Eva och Sören Palm 
med servitriser för en trevlig fest. 
 

LUCIAKAFFET 
 
Tisdagen den 6 december kl 18.00 i Vaksala Kyrkocentrum, inbjuder klubben medlemmarna 
med sällskap till glögg, kaffe, lussebullar, pepparkakor och ett stort jullotteri. Familjen 
Hedberg (Ulf med två döttrar) sjunger och spelar julsånger m m. 

 
ÖPPET HUS 
Vi ställer in öppet hus året ut, det kom endast 7 st i oktober, så intresset har svalnat. Vi 
hoppas på ett bättre 2017. 

      
 

      


