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Information om några av våra träffar 

 

Vellinge museum: 
Den 10 maj kl 12.00 gör vi ett besök på Vellinge museum. Det är ett ställe  

med utbildning för hemvärnet som nu är till gängligt för allmänheten att 
besöka. Vi kommer att bjuda på en kopp kaffe och en bulle under besöket. 

Vi vill därför för vår planering att ni anmäler er senast den 8 maj. 
 

. 
Gökotta vid Brosjön: 

Den 29 maj kl 10.00 träffas vi vid badplatsen, Brosjön och har det lite 
trevligt. Vi börjar med att ta en kopp medhavt kaffe och smörgås/bulle 

eller vad ni själva önskar när vi kommer dit.  
Därefter tar Stig Geber med oss på en vandring. Han berättar och visar 

oss var människor har bott förr i tiden. Sedan återvänder vi till badplatsen 

och parkeringen. Där tar föreningen fram grillarna och bjuder på Lithells 
tjocka korvar med senap och dricka.  

 
Jag vet inte exakt hur lång tid detta evenemang kommer att ta men vi 

räknar med ca 3 timmar. Vi får hoppas på vackert väder! 
 

Var ligger Brosjön? 
Du åker från Tumba mot Vårsta och innan du kommer fram till Vårsta  

finns det en hastighetskamera. Strax före den går det en väg till höger 
mot badplatsen. Där skall du svänga in. Kommer du från andra hållet blir 

det tvärt om.  
 

Ring mig och anmäl att du kommer senast den 26 maj så vet vi hur 
mycket korv och dricka vi ska handla. 

 

Lida med femkamp och korv: 
Den 15 juni har vi avslutning på vårterminen på Lida. Vi träffas på stora 

parkeringen kl 12.00 och vi kör programmet som alla tidigare år. Klockan 
kommer nog att bli framåt 16.00 innan vi bryter upp och beger oss 

hemåt. Här behöver vi ingen anmälan. Vi hoppas att vädret ska bli fint.  
 

Alla är välkomna! 
 

Lasse Johansson, tel 08-53036195 
 

PS: Regnar det så får vi väl ställa in Brosjön och Lida. Vi skickar ut ett 
mail om det blir så dåligt väder att vi ställer in /DS. 
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