Gåsöbladet 2021
Kalendarium
29 maj | Såpa dansbanan.
25 juni | Midsommar firas
med musik på flotte om
vädret tillåter.
4 juli 13.00 | Årsmöte Gåsö
Gille på dansbanan.
Foto: Anna Tulldahl

Vecka 28, 12-16 juli |
Seglarskolan. www.gsss.nu
17 juli | Gåsöregattan.
Start 13.00 i Sundet.
23 juli | Helikopterflygning
från Ladängen. Start 18.00.

Nu kommer sommaren!
Förra året blev ett annorlunda år som gav upphov till kreativa
lösningar för midsommar och olympiad. I år trodde vi att allt
skulle vara som vanligt igen. Men fortfarande påverkar pandemin
oss alla och Gåsö Gille kommer att ta det säkra före det osäkra.
Därför kommer vi inte heller i år att fira midsommar tillsammans
på Norra gärdet, fira 70-årsdagen eller ordna loppis eller annan
försäljning. Trist tycker vi, men nästa år då kör vi!
Då midsommarfirandet med musik på flotte var uppskattat
hoppas vi på att kunna köra en repris i år. Samma vackra väder
är beställt!
Följ gärna Gåsö Gille på Facebook eller få information digitalt
genom att anmäla dig på www.gaso-gille.se/gasobladet. På vår
webb hittar du all information om Gillet och de aktiviteter som
finns i kalendariet.

7 augusti | Olympiaden.
Föranmälan www.gasogille.se Anmälan på plats
14.30 - 15.30.
14 augusti | SwimRun
www.moose2goose.com
Träning på dansbanan | se
information på Facebook.

Vi utbildar dig!
Använd koden ”gåsö2021”
vid anmälan för 10% rabatt.
Boka din kurs på
navigationsgruppen.se

Årsavgift Gåsö Gille
Årsavgiften är 200 kr/medlem. Plusgiro 556399–4.
I år skickas inte inbetalningskort ut med posten. Men vi
hoppas att du betalar in till Gåsö Gille precis som vanligt.
Som medlem får du ta del av Gillets aktiviteter som vi ordnar
för att vi ska få tillfällen att träffa våra grannar, skapa
samhörighet och god miljö.
Gåsö Gille bildades 1950 och är en ideell förening som ordnar
aktiviteter och sammankomster som främjar grannsämjan på
öarna i arkipelagen Gåsö. Här ingår Gåsö Ö, Kilholmen,
Kläppen, Långholmen, Lindskär och Tallskär.

Rundflyg helikopter
Fredag 23 juli 18.00 Ladängen
Ingen platsbokning
Ca 5 minuter 300 kr/person
Kontant/Swish

Helinord AB

