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”Pip näbb, kyckling!
Än är inte påsken här!”
(Ett uttryck som vi ofta använde på en reklambyrå,
där jag jobbade i många år. Synonymt till Håll tyst)

Idiotisk rubrik, inte sant.Vi har inga kycklingar i klubben. Och än är inte
påsken här…Räknas skärtorsdag till påsken? Eller är skärstoprsdagen
bara farstun eller vapenhuset eller anteforum eller skärselden eller dan före
dan eller vad man skall kalla det för inför Den Långa Fredagen, som i min
barndom kändes förfärligt lång. Den ansträngt käcka och kaxiga rubriken
hade bara en uppgift attkopplad till en gulligt påskattribut leda in dig i texten. Rubriken
kunde lika gärna vara PåskPuss.
Nåväl,. vi tränar Skärtorsdags afton. Samma tider som vanligt. Däremot står vi över
Långfredag. Nå’n måtta får det vara.
Vad gäller partyt på s/s Eduard Melin så har vi inte bestämt något datum ännu. Vi forskar
efter när skeppet blir ledigt för ombordstigning. Men det lutar åt onsdagen den 20/5,
dagen innan Kristi Himmelfärdsdag, eller fredagen den 29/5. Vi tvekade att lägga partyt
alldeles innan en långhelg, eftersom många förmodligen utnyttja ledigheten för att resa
bort. Hur stämmer någon av tiderna för dig? Skicka gärna ett mejl och låt oss veta!
Hur som helt bör vi bestämma datum inom närmaste dagarna. Billingens Aikikdo klubb
funderar visst på att hänga med. Kul! Men de vill förstås veta när det blir av.
Och så den vanliga diskreta påminnelsen. Nytt kvartal har inträtt. Du har väl inte glömt
eller glömmer att betala träningsavgiften? 500:- för tre månader. Postgiro 19 05 87 - 6,
Shuren Aikido Dojo Göteborg. Kan vi betala hyran så är det illa. Det är förståeligt om,
utgiften känns tung i nuet. Vill du skjuta upp betalningen något? Mejla då, så att KarlGunnar, vår kassör, får veta. Och slipper vara orolig.
GLAD PÅSK MED MÅNGA PUSSAR ÖNSKAR VI ALLA OCH ENVAR!
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