Julen dansas ut den 15 januari
kl 17:00 då vi bl.a bjuder på
risgrynsgröt. Annonseras endast på
detta sätt så notera datum och tid
Spelmansstämman kommer att 201 7
genomföras Lördagen den 28 januari.
Uppmärksamma följande:
Information från Malå Kommun:
För att minska mängden felsorterat avfall
till ÅVC ställs krav på genomskinliga sopsäckar från och med 1 januari 2017. Tänk
därför på att packa ditt avfall i en godkänd
säck, så slipper du problem när du besöker
oss. Detta är ett krav som ställs i de flesta
kommuner numera.
Kommer du med svarta sopsäckar efter nyår
ges du möjlighet att öppna och sortera på
plats.
Genomskinliga säckar finns att köpa hos
lokal handlare.
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Det är människans tro på sin bygd som
avgör om bygden ska överleva!
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Ett Tack för år 2016
Byaföreningens Styrelse vill här tacka alla
som på något sätt hjälpt till att hålla föreningen
levande med alla våra olika arrangemang.
Här riktas därmed ett STORT TACK till
alla
som på något sätt ställt upp med olika former av arbete både i ur och skur.
Styrelsen hoppas även att kommande år ska
fungera lika bra.
Vi vill också önska alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År
Och vi ser fram mot det Nya Året med nya
Utmaningar
/ Styrelsen
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Information

Genomförda arrangemang:

Inköp är gjort av ett
normalstort biljardbord och en
uppsättning klot för
inomhusBoule.

Dessutom finns ju sen tidigare
ett bordtennisbord.

Året 2016 har varit ett bra år i Rökåbygdens Byaförening
med många återkommande arrangemang.

Möjligheten att köpa medlemskort finns
ju fortlöpande.
100kr/pers 200kr/fam
Bankgiro 5878-8324
Swish nr 123 414 94 64
Märk med ditt namn

Boka helst tid hos Monica för
spel.
Efter julhelgerna planeras ev.
en studiecirkel i biljardspel på
fasta tider en dag i veckan.
Rolf Ö är kontaktperson

Pågående
-Snickarkurs Måndagar kl 1 3: 00
Kontaktpers. Tordvald Bjuhr

-Betongmålningskurs
Kontaktpers. Inger Wikman
-Stickkafe Onsdagar kl 1 8: 00
Kontaktpers. Gun Holmqvist

Att tänka på:

Vid all användning av någon
lokal i byahuset kom ihåg att
helst boka/anmäl till Monica,
för att undvika krock med
andra verksamheter.
Den som bokat har alltid
företräde

Skulle du vilja delta i något av
ovanstående så kom och besök
respektive verksamhet för
information eller prata med en
kontaktperson

Rökåscenilerna genomförde en Revy som sågs av cirka
200 personer vilket betyder en ansenlig summa pengar till
byaföreningens kassa men även att drygt åtta tusen kronor
skickades till barncancerfonden.
En stor applåd för teatergruppen, Rökåscenilerna, som
består av Sixten Lundberg, Kent Nyberg, Sören Blom
Rolf-Arne Tönseth, Lars-Göran Hultmar, Linnea Åslund och
Eivor Ekman. Kent Wedelin ansvarar för ljudet.
Vågamässan som i år bjöd på ett strålande väder
lockade många besökare och genomfördes med glans.
Dessutom har vi haft några byamöten där byborna har fått
säga sitt och som styrelsen i möjligaste mån försöker ta
till sej.
Julmarknaden är en fin och stämningsfylld tradition
inför julen med sitt omtyckta Luciatåg samt alla ”knallar”
som erbjuder många olika varor, och traditionsenligt
serverades det ”blöta” med skinka men visserligen till ett
något mindre antal besökare än tidigare år, vilket till viss
del kanske kan beskyllas på kylan.
Flera olika studiecirklar har också genomförts och vissa
pågår för fullt.
Året har alltså flutit på riktigt bra och vi hoppas att
kommande år ska genomföras med samma bravur.

