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Lasse Junell
För att hedra Lasse Junell och för att uppmärksamma hans långa engagemang i Club Cosmos har
föreningens styrelse valt att postumt utse honom till hedersmedlem. Få har betytt så mycket för
klubben och ingen har varit en sådan klippa och arbetsmyra som Lasse.
Club Cosmos kommer också, å alla medlemmars vägnar, skicka blommor till hans begravning.
***

Arne Sjögrens minnesfond
Under november har vi haft den första omröstningen gällande bidrag och stipendier från Arne
Sjögrens minnesfond. Klubbens styrelse lade fram tre förslag på bidragsändamål och stipendiater
och dessa var:
1 – Jubileumskongressen
2 – Barnbok om astronomi
3 – Inga medel delas ut.
Omröstningen är nu avslutad och alternativ ett vann med tio röster mot tre för det andra alternativet.
Det sista förslaget fick ingen röst. Detta innebär att 7 000 kr kommer att gå till jubileumskongressen
och att 3 000 kr delas ut i stipendier som går till omkostnaderna för hedersgästerna.
Vi kan nu alla se fram emot en riktigt rolig kongress år 2014!
***

Julmiddag
Club Cosmos kommer att hålla sin traditionsenliga julmiddag tisdagen den 9 december. Vi samlas
som vanligt vid Lejontrappan kl 17.00 för skumtomtar och glögg. Därefter tågar vi gemensamt till
restaurangen Golden Days.
Sista anmälningsdag är den 7 december.
***

Bio: The Hobbit
Årets stora film närmar sig med stormsteg! Vi kommer att se The Hobbit: The Desolation of Smaug
söndagen den 15 december.
För att vi skall lyckas få tag i biljetter behöver anmälan komma in innan SF-bio släpper biljetterna.
Detta innebär att sista anmälning för The Hobbit är den 28 november kl 22.00. Nu på torsdag!
Exakt tid för bio meddelas efter att biljetterna är köpta men vi kommer att gå på
eftermiddagen/kvällen.
Efter filmen bär det av till en lämplig restaurang.
***

Vid frågor kontakta info@clubcosmos.net
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander

