IFK-BLADET NOVEMBER 2014
Julhälsning i

I mitten av december utkommer nästa nummer av IFK Åmåls klubbtidning
Åmåls-Kamraten. Den skickas ut till
alla medlemmar. Där kan man skicka
en julhälsning till vänner och bekanta
Julhälsningen kostar 50:- per familj
eller enskild medlem. Det finns även
möjlighet att ge ett extra bidrag.
Genom din julhälsning stödjer du föreningens ungdomsverksamhet.
Du kan senast den 5/12 anmäla dig
till IFK Åmåls kansli, Marita, tel 71961
eller via mail:
If.kamraterna@telia.com

Julmarknad på torget

Intervjun:

Månadens
tänkvärda
ord:

En resa på tusen mil börjar alltid med
ett enda steg.
Kinesiskt ordspråk

Vi
presenterar:
Mikael
Eriksson

Vi
presenterar:
Marita
Gillberg

Ålder: 50

Ålder: 48

Anställd som: Kanslist

Anställd som: Vaktmästare/ planskötare

Vilket år började du ditt arbete i
IFK?
2013.
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Administrativt arbete.
Idrottslig bakgrund som aktiv eller
ledare?
Har spelat handboll i föreningen och
även varit tränare för A-laget.

Söndagen den 7 dec. arrangerar IFK
Åmål sin traditionella julmarknad på
torget. Den pågår mellan kl. 13.00
och 17.00. Där kan man köpa lotter i
våra tombolor, gissa på grisens vikt
och även se ”Tomteparaden”, kl.
13.30 och kröningen av Åmåls lucia,
kl. 16.30.
Säkert träffar man också någon bekant som man kan få en pratstund
med.

Intervjun:

Fritidsintressen?
För tillfället tar barnens idrottande
mycket av fritiden.
Favoritmat?
Thailändsk mat.
Favoritmusik?
Moderna hits.
Vad gör dig glad?
Att julen närmar sig!!
Vad gör dig arg eller ledsen?
Orättvisor.
Vad skulle du göra om du vann en
miljon?
Resa.

Vilket år började du ditt arbete i
IFK?
2004
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
Sköta om planer och sidoytor på
Örnäs.
Idrottslig bakgrund som aktiv eller
ledare?
Fotbollsspelare, innebandyspelare.
Fritidsintressen?
Sport, trav.
Favoritmat?
Fläskfilé, pommes frites, bearnaisesås.
Favoritmusik:
50-talsmusik.
Vad gör dig glad?
Trevliga människor.
Vad gör dig arg eller ledsen?
Falska människor.
Vad skulle du göra om du vann en
miljon?
Köpa mig en lantgård.

