Några ord från Er ordförande.
Bästa Medlemmar!
Efter en i mitt tycke fin sommar, som jag mestadels tillbringat på vårt sommarställe i
Sörmland, så har nu hösten kommit. Träden lyser härligt röda och det har varit många fina
och varma dagar.
Vi i styrelsen har nu kommit igång med vårt arbete efter sommaruppehållet.
Surströmmingsfesten var starten på höstens aktiviteter. Den gick av stapeln torsdagen 7
september på restaurang Cesannas på Norrtullsgatan. En mycket lyckad tillställning med
trevlig lokal, god strömming, inte ens en fena fanns kvar och alla medlemmar och gäster var
glada och pigga. Det märktes inte mycket av ”tysta norrbottningar” denna härliga kväll!
Solveig Pettersson kommer att på uppdrag av styrelsen undersöka möjligheten att ha en
vinprovning i höst. Det var en populär aktivitet vi haft vid ett tidigare tillfälle.
Onsdagen den 18 oktober har Bengt Andersson bokat en guidad visning av
Hallwylska Palatset på Hamngatan 4. Max 30 personer kan de ta emot.
Bosse Björnspjut undersöker möjligheten till ett besök på Norrtelje Brenneri kombinerat
med julbord på Ålandsfärja, ett event som Viking Line arrangerar. Datum är ännu ej
fastställt.
Vi avser att fortsätta utveckla samarbetet med Västerbottens Gille och Ångermanlands Gille.
Till att börja med så bjuder vi in varandras medlemmar till de olika evenemangen. Beroende
på hur stort intresset är från respektive håll, får vi fundera på fortsatt samarbete.
Hör gärna av Er med förslag på aktiviteter, lättillgängliga då vi är många medlemmar som är
äldre. Hjälp oss också att värva nya medlemmar! Vi behöver många nya och gärna lite yngre
medlemmar.
Hör gärna av Dig om Du har synpunkter på styrelsens arbete eller om Du har några trevliga
idéer som Du vill att vi skall genomföra.
Jag hoppas Du ofta besöker vår hemsida www.norrbottensgille.se. Där kan Du läsa om våra
aktiviteter och även läsa dagstidningar från Norrbotten.
Du kan även hitta oss på Facebook.
Boka redan nu torsdag 25 januari 2018. Då är det dags för den årliga paltfesten.
Avslutningsvis vill jag önska Er alla en fortsatt härlig höst!
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