Häng med på de aktiviteter som Oknö Stugförening anordnar under sommaren 2021 :)
Motionsbingo Torsdagar 1/7 - 12/8 mellan kl 18.00-19.30, Kaffetorpet. Arr: Oknö Stugförening
Sittbingo Måndagar 5/7, 12/7 och 19/7 kl 18.30, Kaffetorpet. Arr: Blomstermåla IK / Peter Bengtsson

Gemensam städdag, söndagen den 25 april kl 9.30-11.30
Medtag egen räfsa och ett gott humör. I år plockar vi skräp, plast och grenar m.m och samlar ihop i säckar
och högar som hämtas av Kommunen. Samling vid Lillöbadet eller Färjeläget kl 9.30. Plastpåsar finns och
kaffe serveras vid återsamlingen.

Valborgsmässofirande vid Kaffetorpet, torsdagen den 30 april kl 19.00
TATONIA sjunger in våren och brasan tänds. Korvgrillning, kaffe och lotterier.

Midsommarfirande vid Kaffetorpet, fredagen den 25 juni kl 13.00
Kl.13 samlas vi för att klä midsommarstången som vi sedan reser och kör igång med ringdans. Lotteri och lekar
av olika slag för barnen. Kaffeservering. Vi avslutar ca kl 16.00. Vi gästas av Tomas Hagman till ringdansen och på
kvällen bjuds det upp till midsommardans 20.30-00.00. I samarbete med Kaffetorpets Camping.

Midsommardagen lördagen den 26 juni kl. 20.00
Tomas Hagman bjuder in till Allsång med quiz. Arrangör: Kaffetorpets Camping.

Annat på Kaffetorpet
Vi samarbetar med dom nya arrendatorerna till Kaffetorpets Camping som kan innebära flera aktiviteter vid
Kaffetorpet under sommarsäsongen. Håll er uppdaterade via separat anslag vid Campingen eller via vår FB-sida
och hemsida.

Logdans på Kaffetorpet, fredagen den 23 juli kl 20.00-23.00 (ca)
Logdans på Kaffetorpet tillsammans med orkestern Spectrum. Fri entré. Kaffeservering med våffla.

Golftävling, lördagen den 24 juli kl 10.00
Välkommen till Mönsterås Golfklubb, där vi kör en gemensam 18-hålstävling (icke medlemmar i Mönsterås GK
betalar en sedvanlig greenfee). Anmälan görs till Michael Sjöholm på tel. 070-022 79 69. Vi avslutar dagen med
korvgrillning och prisutdelning som sponsras av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mönsterås.

Stugföreningens Årsmöte, söndagen den 25 juli kl 15.00
Oknö Stugföreningen bjuder in medlemmarna till årsmöte på Kaffetorpet.

OBS!
Ändringar i programmet kan förekomma beroende på restriktioner till följd av Covid-19.
Se aktuella anslag eller håll er uppdaterade via vår FB-sida eller hemsidan.

