Kommande arrangemang

Nyhetsbrev, april 2016
från
Rökåbygdens Byaförening

Byaföreningens styrelse

Delar av Rökåsenilerna
underhåller den 19 Maj
Det blir en Trivselväll med ”gissa låten” tema
med Sixten Lundberg som programledare.
Mera info kommer, boka kvällen redan nu.
Början av juni planeras ett Musikkafe,
annonseras senare
Boka in lördagen den 28 maj kl 12:00 för då
blir det Fyndlådeauktion vi Byarnas Hus.
Visning från 11:00

Vice ordförande
Christer Enberg
Sekreterare
Lennart Åslund
Ledamot
Rolf Örnberg
Ledamot
Stellan Lundmark
Ersättare
Sören Blom
Ersättare
Roland Nordström
Kassör utanför styrelsen

Genomförda arrangemang:
Berättardagen den 23 mars besöktes av
ca 30 pers som lyssnade på berättarna Leif
Bildström och Stellan Larsson som
berättade olika historier på temat ”Starka
kvinnor”, i pausen serverades det skedpalt
och fläsk.

Ulf Wikman

Ansvarig utgivare
Styrelsen
Byaföreningens bankgiro
5878-8324
Hemsida

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

www.rokabygdens.byasida.se

Hä ska du vetta å hä väijt du!

Ordförande
Monika Örnberg

Årgång 13:1

April 2016

VALBORGSMÄSSOAFTON
i RÖKÅ

30 april

Kl 17:00 Byamöte,

därefter bjuder föreningen på hamburgare
eller kolbullar utomhus. Majbrasan tänds
lämplig tid

Alla varmt välkomna !

Nyhetsbrev, april 2016

Vi hälsar vår nya granne

Kennert Andersson
välkommen hit till byn och hoppas att
han ska trivas här med oss alla.

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

Information
Ny entrébro med ramp skall byggas till
Byarnas hus samt renovering av golvet i
pannrummet och detta påbörjas denna
månad av ett gäng glada gubbar.

Kurser som pågått under
vintern
-Snickarkurs Måndagar kl 1 3: 00
Kontaktpers. Tordvald Bjuhr

-Betongmålningskurs
Kontaktpers. Inger Wikman
Boulespel inomhus
Ett set med inomhusbollar för
Boulespel har köpts in och alla
intresserade är välkomna att spela.
Spel har skett tre onsdagar på raken
Du kan läsa på hemsidan och
facebooksidan när det spelas i
fortsättningen.
Mer information finns även på
Rökå boulefighters hemsida:
http://rokaboulefighters.se/

Välkomna !

Ett biljardbord har inhandlats och ställts på plats
i Byarnas hus.
Intresserade är välkomna att spela.
Bokning av lokal sker hos Monica.

070-611 56 67

-Stickkafe Onsdagar kl 1 8: 00
Kontaktpers. Gun Holmqvist
-Gubbdagis Tisdagar kl 1 3: 00
Kontaktpers´. Ulf Wikman
Skulle du vilja delta i något av
ovanstående så kom och besök
respektive verksamhet för
information eller prata med
kontaktpers.

Välkomna till hösten !

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

