Har du något du vill sälja eller ställa ut?
Ring 070-677 15 39, 400 73 el. 400 46

Arrangemang 2013
13 januari, 16.00
Julen dansas ut!
Middag med kaffe. Vuxna 60 kr. Barn
och heltidsstuderande Gratis.

26 januari
Spelmansstämma

5 februari, kl. 18.00
Kulturkafé med Bert och Els-Marie

22—24 februari
Konstutställning
Mer info kommer längre fram!

17 mars
Berättardagen

Mars
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Hä ska du vetta å hä väijt du!

Julmarknaden

Årgång 9:4

November 2012

Julen närmar sig med stormsteg, vissa har redan
börjat med julförberedelserna.
Så även inom byaföreningen — med planeringen av
årets julmarknad lördag den 8 december.
Många villiga arbetare behövs för att genomföra
arrangemanget. Planera in dagen och meddela Ulf
om du kan hjälpa till några timmar.
Höst– och medlemsmöte 20 november,
Se info nästa sida!
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Höstmöte — Medlemsträff
20 November

kl. 17.30
Byarnas Hus

Viktig information

Styrelsen har
beslutat att
inga husdjur
får vistas i
Byarnas Hus.
Beslutet är fattat med
hänsyn till alla allergiker.

Insamlingen av järnskrot
inbringade drygt
1 300 kronor till
byakassan.

Välkommen att samtala kring aktuella byafrågor,
inför årsmötet
Verksamheten — hur har det gått i år?
Kommande aktiviteter
Kläder med byaföreningens Logotype
Upprustning av Minigolfbanan
Majbrasans placering, Klippning i Rökåberg
Hyressättning i Byarnas Hus; tillgång till bastun,
snickeriet, köket
Städning i Byarnas Hus
Har du egna frågor som du vill ta upp?
Meddela gärna Inga-Britt eller Rolf så vi kan bereda tid
även för dem.

Byaföreningen bjuder på Hamburgare!
Välkomna!

Måndagar kl. 18.00,
Trivsel– och handarbetskafé

Öppet för alla.
Du är lika välkommen om du bara vill komma och prata
bort en stund och fika tillsammans med oss.
Vi fikar tillsammans med ”snickarkursen”.
Kanske du vill låna en bok i Biblioteket!
Eller kanske pröva spela pingis?
Vi betalar 10 kr varje gång till fika!

Vi gör det i cirkelform (SV) men huvudsyftet är att
träffas och göra något trevligt tillsammans!
Och du kan faktiskt delta utan att vara med i själva cirkeln!

