Nummer 2 2019

Säsongen 2019 igång på allvar och snart stundar den ljusaste dagen på året.
Vi hälsar nya som gamla medlemmar välkomna i NBS. Denna sommar startade
inte lika varmt och soligt som förra men det kanske somliga tycker är skönt
också. Det har ändå varit tillräckligt varmt för bad i Norasjön.
Vi öppnade officiellt den 1 juni men hade besökare redan innan. Eftersom
verksamheten bedrivs ideellt har vi möjlighet att anpassa oss och ta emot gäster
även om receptionen är stängd innan det officiella öppnandet.
Lördagen den 4 maj var det vårstädning. Många hjälptes åt och det rensades och
fejades såväl utomhus som inomhus. Tack alla ni som hjälpte till att göra vår
fantastiska camping så fin. Efter detta bjöd föreningen på fika i samband med
vårmötet. På kvällen samlades, de som ville, på Terrassen och hade knytis.

Program 2019
Fredag 21 juni
Midsommarfirande
Kl 10.00 Vi samlas vid badplatsen
för att klä stången. Plocka gärna
blommor dagen innan eller tidigare
på morgonen så vi har riktig många
blommor till stången.
Kl 15.00 Dans runt
midsommarstången, ta med egen
fikakorg.
Kl 18.30 Knytis vid grillen.
Kl 21.00 Dans på Terrassen.
– 24.00

9 – 12 juli Gustavsbergs vänskapsdagar
Tisdag 9 juli
Kl 18.00 Vi ses vid grillen och har det trevligt tillsammans.
Onsdag 10 juli
Kl 10.00 Boule på boulebanan bakom receptionen, anmäl dig på listan, som
sitter på anslagstavlan på toaletten så vi kan få ihop lagen. Anmäl dig senast kl
21.00 kvällen innan.
Torsdag 11 juli
Kl 11.00 Pinnespel på Sjöängen, Ingen föranmälan behövs.
Kl 13.00 Tipspromenad med fika
-15.00
Fredag 12 juli
Lottförsäljning sker under dagen. Vi tar swish. Vinster delas ut vid knytis på
kvällen.
Kl 11.00
Kl 18.00
Kl 02.00

Mångkamp. Ingen föranmälan behövs.
Knytis
Tystnad på campingen.

Planer finns att ordna ett barn- och ungdomsdisco med snacks och dryck.
Lördag 20 juli, kl 13.00 Campingmöte på Terrassen
Mötet anordnas för att informera om aktuella frågor till samtliga campinggäster.
Efter mötet bjuds alla deltagare på fika. Ta gärna med egen kaffekopp.
Lördag 17 augusti kl 18.00 Kräftskiva vid grillen
Ta med de läckra skaldjuren eller vad du vill och kom så har vi trevligt
tillsammans.
Lördag 31 augusti kl 18.00 Surströmmingsskiva vid grillen.
Ta med de väldoftande fiskarna eller vad du vill och kom.
Lördag 14 september Höststädning och höstmöte
Kl 09.00 Höststädning. Samling bakom Arken (vid köket), där
arbetsuppgifterna fördelas.
Kl 13.00 Höstmöte på Terassen för medlemmar i NBS.
Föreningen bjuder på fika i samband med mötet. Tag gärna med egen kaffekopp.

Därutöver tillkommer spontana fester och aktiviteter under hela sommaren vid
vår grillplats, som är den naturliga samlingsplatsen för oss (vid dåligt väder i
föreningslokalen Ararat).
Håll utkik på webben www.gustavsbergscamping.se eller anslagstavlor på
campingen.
Med reservation för eventuella ändringar.

Kallelse till höstmöte i Naturistföreningen Bergslagens Solsport, NBS.
Lördagen den 14 september 2019 kl 13.00
på Gustavsbergs camping i Nora.
Dagen inleds med höststädning av campingen kl 9.00.
Föreningen bjuder på fika. Ta gärna med egen kaffekopp.
Höstmötets huvudsakliga uppgift är att informera om det ekonomiska läget och
besluta om avgifter för nästkommande år.
Motioner till höstmötet inlämnas senast en månad innan.
Alla medlemmar i NBS är hjärtligt välkomna!

Styrelsen informerar
Inomhusbaden fortsätter i Nora simhall oktober - april
Första baddag för hösten är 5 oktober, sedan följer 2 november. 7 december blir
sista baddagen för hösten. Vi börjar efter nyår med 1 februari, 7 mars och sista
baddagen våren 2020 är 4 april.
Samma pris som tidigare d v s 50 kronor för vuxen, 20 kronor för barn
(under 6 år gratis) och 30 kronor för pensionär. Ta med egen fikakorg.
Efter badet hjälper de som badat till med grovstädning.
Välkomna till naturistbad i Nora simhall!
Uppdateringar sker på webben. Naturistföreningen Bergslagens Solsport
Vi i Naturistföreningen Bergslagens Solsport vill önska alla medlemmar en
underbar naturistsommar. Vi hoppas på en lång, varm och solig sommar, så vi
kan njuta av att kasta av oss kläderna.

Kontaktuppgifter
Ansvarig utgivare
Sven Erik Kilsten, ordförande i NBS
ordforandenbs@gustavsbergscamping.se
0706-313304
Kassör och medlemsregistret
Siv Johansson
kassor@gustavsbergscamping.se
NBS Bankgiro 5670-4455
Kontakt med styrelsen
styrelsen@gustavsbergscamping.se
Hemsida NBS
www.scandinavianaturist.org/Bergslagen
Hemsida Gustavsbergs camping
Här kan du hålla dig uppdaterad på vad som händer på campingen som NBS
driver.
www.gustavsbergscamping.se
Bokning campingen
0736-42 52 82
Eller förhandsboka genom ett mail till.
reception@gustavsbergscamping.se
För Naturistföreningen
Bergslagens Solsport
Gunilla Thorild Wall

Tecknare Börje Fransson

