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Varmt välkommen på julfest med julgröt
tisdagen den 11 december kl. 17.00!
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PLATS: Tellus fritidscenter,
Lignagatan 6 i hörnet Hornsgatan.
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18.00: Tomten ihälsar
välkommen
Programmet
sin helhet

och presenterar kvällens program.
17.00 – Besök hos leverantörerna
som
visar
upp sinaRichard
produkter
och
18.15:
Överläkare
Harlid
svarar
på
frågor.
Mingel
och
försäljberättar om dagsläget inom landsning
av lotter
till medlemslotteriet.
tingets
sömnvård
och svarar på
18.00
–
Ordföranden
hälsar välkommedlemmarnas frågor.
men och lämnar en lägesrapport.
18.30
– Britt
Hedenberg
Magnusson
19.00:
Philips
presenterar
sina
nya produkter.
berättar
om behandling med apnébettskena.
19.15:
ResMed
två i
19.00
– Vi
sätterpresenterar
oss till bords
helt nya masker.
matsalen
för att äta julgröt med
skink- och ostsmörgås.
19.30:
Vi flyttar ut till restau19.30
– Medlemslotteriet
tar sin
rangen där julgröten serveras.
början. Pepparkakor till kaffet.
Tomten håller i dragningen i det
stora medlemslotteriet.

Plats:

Tellus fritidscenter, Lignagatan 8
I hörnet av Hornsgatan.
(Nära Hornstull)

ordförande: gert grundström,

