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Hjälp oss

Vi behöver alla hjälpas åt att sprida 
ryktet om vår förening och hur 
trivsamt vi har det tillsammans till alla 
”gamla prippare” vi möter på stan. 

Vi är idag ca 100 medlemmar och 
vi vill gärna bli �er. 

På vår hemsida �nns information om 
hur du blir medlem

prippklubben.se/om/bli-medlem/

En lite sen julhälsning...

På hemsidan publicerades en julhälsning enligt nedan, för den som 
inte sett den kommer den här i repris…

Nu lackar det mot jul och ett nytt år närmar sig. Under 2013 har vi 
haft många trevliga stunder tillsammans och vi vill härmed tacka alla 
medlemmar, hangarounds, Prippinvestare, vänner och bekanta som 
genom sitt deltagande spridit glädje och gemenskap.

Tack även för de bidrag vi fått till klubben vid aktiviteter som brännboll 
och julfest. Inför 2014 hälsas alla välkomna – 
nya som bekanta ansikten att delta i våra aktiviteter.

En riktigt GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
önskar styrelsen för Prippklubben.

2013 års sista pubträff

Årets sista Pubträff hos Gullan på Kungstorget slog rekord. 
Över 50 personer dök upp under kvällen och drygt 250 flaskor 
Göteborgs gick åt. Supertrevligt var det också.

Under kvällen fick vi veta att detta var sista tillfället för oss att träffas 
här i denna regi då det ska bli något annat i lokalen under 2014.

Kvällen till ära fanns en special Prippklubben meny. 

Vi tackar för de 2 åren som vi fick tillfälle att träffas hos Gullan.

På gång i Prippklubben 
         
25 Januari - 18:00
Pubträff The Flying Barrel, 
Kristinelundsgatan 3

22 Februari - 18:00
Pubträff City Pub,
Lorensbergsgatan 6

29 Mars - 18:00 
Bowling Lundby Bowling,
Wieselgrensplatsen 

26 April - 16:00
Årsmöte Haket därefter Pubträff Haket,
1:a Långgatan 32

31 Maj - 18:00  
Pubträff Brasseriet Långedrag,
Långedragsvägen 164 

14 Juni - 13:00
Brännboll i Slottsskogen

Prippinvest 

Du håller väl kollen på Prippivest.se, 
Marc och Nina har utlovat 
ett spännande år 2014.
 
Vi hoppas alla 
att det blir något 
att se fram emot.
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Julfest 2013
Traditionsenligt hölls julfesten i anrika lokaler med mycket minnen i väggarna.Efter en stunds information i 
Blå Salen blev det julmat med dryck om därtill och skönsång mellan tuggorna.
Lena och Lena- May var flitiga allsångsledare och fick de flesta att stämma upp i skönsång.

Styrelsen framför här ett stort TACK till Marc och Nina för ännu en trevlig julfest i traditionsenliga lokaler. 

Carina utsågs till hedersmedlem 
för sitt alltid positiva och engagerade 
deltagande på våra träffar.

Till årets Prippare valdes Yonna för sitt 
engagemang och deltagande i vått och torrt. 
Speciellt tack för deltagande och 
arrangemang av sensommarfesten.

NY leverantör av profilprodukter

Vi har nu hittat en ny firma som kan göra broderier
för oss, Högelid Brodyr i Töllsjö, ett litet företag som 
drivs av 1 par på hemmaplan. Det ger oss möjlighet 
att skräddarsy efter egna önskemål vad det gäller 
texter och logotyper.

Vi beställer efterhand så det är ca 3 veckors leveranstid.

Den populära Hood tröjan är klar och finns nu att beställa. 

Tröjan finns i flera färger, ta kontakt med 
Marie 070-7773589 för mer info och / eller beställning.

Årsmöte 2014

I april är det dags för årsmöte igen och vi tänkte 
denna gång förlägga det på Haket i samband 
med vår pubträff. 

Årsmötet startar kl 16.00 och vi samlas i lokalen 
en trappa ner. 

Efter mötet ges tillfälle till att äta en bit mat och 
ger vi köket en beställning innan mötet så är det 
klart när vi är färdiga. Efter detta fortsätter vi 
kvällen med Pubträff från kl 18.00 som vanligt. 

Ingen föranmälan behövs denna gång och det 
skulle glädja oss mycket om det blir en stor 
uppslutning. Vi hoppas och tror att det finns 
goda möjligheter till detta.
 

Årsmötet startar kl 16.00 lördagen den 
26 april på Haket, Första Långgatan 32.

   Hälsningar Styrelsen
Om du har någon annan idé om tröja , 
t.ex pike så tveka inte att diskutera även det. 


