Sommarkalendarium
1 juni - Såpa golvet på dansbanan

10.00 Det går snabbt om vi är många som hjälps åt!

21 juni - Midsommarfirande på dansbanan
10.00 Hjälp till att klä
midsommarstången.
Ta med blommor och blad.
14.45 Gåsö-marschen avgår
från Badvarpet.
15.00 Ringdans, lek och sång.
Köp godis och lotter med fina
priser (Swish finns).
22.00 - 02.00 Disco. Ta med
gänget och dansa!

13 juli - Gåsöregattan

Information och anmälan på www.gsss.nu.
Köp korv och fika på betongbryggan i Sundet.

20 juli - Loppis och disco

15.00 Försäljnings- och fyndstart vid dansbanan.
Ta med eget bord.
22.00 - 02.00 Disco – kom och dansa
med dina grannar!

3 augusti - Gåsö Olympiaden

15.00 - 15.30 Registrering sker på
dansbanan. Kom och tävla i 5-kampen
som pågår i några timmar. Fika till
försäljning (Swish finns).

17 augusti - Moose 2 Goose
29 juni & 31 augusti - Grovsopor

Årets roligaste sim- och löptävling!
Anmäl dig på www.moose2goose.com/anmalan

30 juni - Årsmöte Gåsö Gille

Medlemsavgift 2019

10.00 - 14.00 Se information på anslagstavlorna.

13.00 På dansbanan. Motion
lämnas in senast den 20 juni.

Vecka 28, 8-13 juli - Seglarskolan

Information och anmälan på
www.gsss.nu

9 juli - Flyg helikopter!

19.00 Vid dansbanan på norra
gärdet. Se ön från ovan och ta foton
av ditt hus! Mer info i annons på
baksidan av bladet.

Bifogat hittar du inbetalningskortet för medlemskapet i Gåsö Gille.
Årsavgiften är 200 kr/medlem. Plusgiro 556399-4.
Gåsö Gille bildades 1950 och är en ideell förening som skapar
aktiviteter och sammankomster som främjar grannsämjan på öarna i
arkipelagen Gåsö. Här ingår Gåsö Ö, Kilholmen, Kläppen,
Långholmen, Lindskär och Tallskär.
Nästa år fyller vi 70 år och planerar att fira det ordentligt tillsammans
med alla medlemmar.
Vi finns även på Facebook och på www.gaso-gille.se

Flyg som en fågel,
dyk som en delfin!
Boka en flyboardtur i sommar.
Vi håller till i Fisksätra marina.

Se ditt sommarhus
från ovan
9 juli kl 19.00 har du som bor på
Gåsö chansen att uppleva
ön från ovan. Njut av flygturen
och den makalösa utsikten över
Gåsöarkipelagen.

Den perfekta presenten
eller aktiviteten för
möhippan/svensexan.
Det är lättare och roligare
än man tror!

Start på norra gärdet.
Ca 5 minuter kostar
300 kr/person.
Kontant/Swish.
Ingen platsbokning.

Information, bokning och presentkort:

www.heliairsweden.com

En dagsutflykt 25 minuter från Gåsö!
I Fisksätra marina, på andra sidan av Baggensstäket, finns Saltsjö Pir.
Lägg till vid gästbryggan och besök det nyöppnade Leksaksmuseet,
Slagfältsmuseet HAMN och den prisbelönta Skärgårdskrogen Saltsjö Pir
restaurang. Sommaren 2019 har leksaksmuseet en intressant båtutställning.
Välkomna hit!

www.hamnmuseum.se

www.leksaksmuseet.se

www.restaurangsaltsjopir.se

Gåsöbladet 2019

