
Som	  medlem	  bidrar	  du	  -ll	  	  
ak-viteterna	  &	  öarnas	  kulturhistoria	  

Lär	  dig	  segla	  op-mistjolle	  

0736-‐410	  700	  
www.salDaxi.se	  

	  Gåsö-‐bladet	  2013	  

med	  Gåsö	  Seglarskola	  8-‐12	  juli	  	  
För	  mer	  info	  &	  anmälan	  se	  	  
www.gaso-‐gille.se	  Välkommen!	  

www.gaso-‐gille.se	  

Mat	  direkt	  -ll	  Postbryggan	  

För	  aD	  underläDa	  utskick,	  mejla	  gärna	  din	  
e-‐postadress	  -ll	  info@gaso-‐gille.se	  

Din	  e-‐post!	  

Din	  matbu-k	  på	  nätet	  	  

Njut	  mer	  av	  semestern,	  slipp	  tunga	  matkassar	  
från	  stan.	  Prova	  oss	  med	  200	  kr	  rabaD.	  	  



21	  juni	  Midsommara/on	  
10.00	  Klädsel	  av	  majstången.	  Ta	  med	  
blommor	  och	  blader.	  
14.30	  Gåsömarschen	  från	  Badvarpet	  
15.00	  Dans,	  lek	  &	  sång.	  GoDer	  &	  loDer.	  	  
Dansbanan	  Norra	  Gärdet	  
21.00	  -‐	  01.00	  Dans	  -ll	  livemusik	  

29	  juni	  Grovsopor	  	  
10.00	  -‐	  14.00	  Betongbryggan	  

6	  juli	  Gåsö	  Gille	  årsmöte	  
10.00	  Dansbanan,	  Norra	  Gärdet	  
Se	  kallelse	  www.gaso-‐gille.se	  

8-‐12	  juli	  Seglarskola	  
Föranmälan	  krävs	  *	  

13	  juli	  GåsöregaEan	  
11.00	  Anmälan	  vid	  betongbryggan.	  
Kappsegling	  13.00-‐16.00	  *	  Korv	  &	  fika	  aD	  köpa	  
Windsurfingtävling	  Långholmen	  runt	  	  

15.00	  Dansbanan,	  Norra	  Gärdet	  
Ställ	  upp	  eD	  bord,	  lägg	  ut	  en	  filt,	  
köp	  eller	  sälj.	  Eller	  bara	  fika.	  

27	  juli	  Disco	  
19.00	  Dansbanan,	  Norra	  Gärdet	  
För	  alla	  åldrar	  

3	  aug	  Gåsö-‐	  olympiaden	  	  
15.00	  Dansbanan,	  Norra	  Gärdet	  	  
Tävlingen	  för	  stora	  och	  små.	  	  
Anmäl	  dig	  på	  plats.	  Kom	  i	  god	  -d!	  
Ta	  med	  filten	  och	  fikakorgen	  

31	  aug	  Grovsopor	  
10.00	  -‐	  14.00	  Betongbryggan	  

Gympa	  
Se	  anslagstavlan	  på	  dansbanan	  

Annat	  skoj	  
Håll	  ögonen	  öppna	  för	  musikevents,	  	  
historiekvällar	  &	  andra	  ak-viteter.	  

*	  Tider	  mm	  anslås	  på	  anslags-‐	  
	  	  	  tavlor	  &	  www.gaso-‐gille.se	  

Årsavgi_	  -ll	  Gåsö	  Gille	  är	  nu	  200	  kr/medlem	  	  
Postgiro	  556399-‐4	  	  Varmt	  tack!	  

20	  juli	  Loppis	  


