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från
Rökåbygdens Byaförening

Spelmansstämman 2015
den 31 januari hade
ungefär samma antal
besökare som tidigare
men ekonomiskt gick
det faktiskt något
bättre än förra året.
Ett stort tack till alla
som på ett eller annat sätt gjorde en
arbetsinsats.
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Ordförande
Monica Örnberg
Vice ordförande
Christer Enberg
Sekreterare
Lennart Åslund
Ledamot
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Ledamot
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Ledamot
Rolf Örnberg

Vår fantastiska kökspersonal som alltid får
toppbetyg av matgästerna.
Fr.v Monica , Ingegärd och Nelly

Ledamot
Roland Nordström
Ersättare
Christina Eriksson
Ersättare
Ethel Lundmark
Ansvarig utgivare
Styrelsen

Många musiker på plats , ung som gammal

Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!

Byaföreningens bankgiro
5878-8324
Hemsida
www.rokabygdens.byasida.se

Hä ska du vetta å hä väijt du!

Spelmansstämman

Årgång 11:4

Mars 2015

Våren är nu på gång, och ovanligt varmt för årstiden i hela landet sägs det.
Passa på och njut av solen, och utflyktsmålet
Berget är ju rätt nära till hands t.o.m gångavstånd,
efter skoterspåret ca 2 km.
Har du ingen skoter eller om du bara vill motionera
så varför inte ta en promenad efter spåret, över
Valters bro, dit och koka kaffe eller grilla en korv,
njuta av solen och utsikten. Chansen är dessutom
stor att du träffar någon fler där och få prata
bort en stund.
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Historiskt beslut
Vi hälsar vår nya granne välkommen hit
och hoppas att du ska trivas här
Alfred Fors
Gruvvägen 3

KULTURPLANERING

På Årsmötet 16 februari
valdes Monica Örnberg som den
första kvinnliga ordföranden i
byaföreningen
Övriga i styrelsen, se sista sidan

Berättarafton
Söndagen 22 mars kl 15:00

Möjligheten att köpa medlemskort finns
ju fortlöpande.
100kr/pers 200kr/fam
Bankgiro 5878-8324
Märk med ditt namn

Leif Bildström, Stellan Larsson och
Linnea Åslund med berättelser på
dialekt.

Pågår…

Kanske det blir någon berättelse på
Världsberättardagens tema som är
drömmar ?
Skedpalt och fläsk 60kr

ANBUD
På gamla Pelarborrmaskinen från
slöjdsalen. Medlemmar i
byaföreningen erbjuds lämna ett
anbud på den gamla maskinen.
Information och Anbud
Rolf Örnberg senast 10 April,
Tel 070-683 32 05

-Snickarkurs Måndagar kl 13:00
Kontaktpers. Tordvald Bjuhr
-Betongmålningskurs
Kontaktpers. Inger Wikman
-Stickkafe Tisdagar kl 18:00
Kontaktpers. Gun Holmqvist
-”Gubbkvällar” Onsdagar kl 18:00
Biljard mm se nästa sida
Skulle du vilja delta i något av
ovanstående så kom och besök
respektive verksamhet för
information eller prata med
kontaktpers.

Byaföreningen har fått låna ett biljardbord i 3 månader av Ethel
och Valentin Lundmark så vi får chansen att känna efter om nåt intresse finns. Om intresset är bra så finns möjligheten att köpa det.
Vi träffas oftast Onsdags kvällar, (men kan tillfälligt ändras)
kl 18:00 för att spela biljard eller inomhusboule eller ev bordtennis, eller alltihop samtidigt.
Välkomna dit och spela eller bara prata eller bara se på, och kanske
vi kokar kaffe och berättar nån historia.
Alla välkomna

BYMÖTEN
Enligt beslut på årsmötet ska vi ha ytterligare minst tre byamöten under året, men du kan alltid vända dig till någon i styrelsen
om Du får en ide om vad vi bör göra i vår förening.

