Nyhetsbrev
Hä ska du vetta å hä väijt du!

Oktober 2007

från
Rökåbygdens Byaförening
Sommaren är förbi och hösten har
gjort sitt antågande. Nu är det
dags för nya friska tag inför vintersäsongen. I det här bladet kan
du läsa en kort tesumé över Vågamässan och konserten första helgen i september. Sen följer höstens och vinterns program mm.

Välkommen till Rökåbygden
* Marlene och ”Kinke” Backman
som flyttat tillbaks hit och nu bor i
f.d. Tords hus.
* Tatiana, gift med Dieter Leve

Taklagsfest
Torsdag 18 oktober kl. 17.30

Nu firar vi att vi har taket över entrén i det
närmaste klart.
Som bybo hälsas du välkommen till en trevlig
kväll då vi äter skedpalt och fläsk och har
trevligt tillsammans.
Byaföreningen bjuder sina medlemmar!
Naturligtvis är alla andra också välkomna och
ni har nu chansen att betala medlemskap i föreningen för 2008. Resten av det här året bjuder vi då på medlemskapet.
Ju fler medlemmar vi blir dessto starkare förening får vi.

Upprop till alla bybor
Inför den kommande säsongen vill vi
från byaföreningens styrelse göra ett
upprop till alla bybor. Som ni ser av
programmet på nästa sida kommer det
att hända en hel del. För att ge tillfälle till fler att delta i föreningens
arbete vill vi att ni skriver ner vad ni
kan tänkas hjälpa till med. Det kan
vara bakning, servering, dukning, hjälp
i köket t.ex. diskning, ställa iordning
inför en aktivitet, städning och
iordningställande efter aktiviteter,
snöskottning eller annat.
Skriv ner på en lapp vad just du är villig att göra för byaföreningen. Skriv
även ditt namn - lägg sedan lappen i
brevlådan som är uppsatt på skolhusväggen!
Hälsning från sstyrelsen

Insamlingen av järnskrot

Byaföreningens
styrelse

gav drygt 4000 kronor till Byakassan.
Ordförande
Rolf Örnberg

Vågamässan och konserten

första helgen i september inbringade ett netto
tillsammans på ca 15000 kronor.

Vice ordförande
Lennart Åslund
Kassör
Ulf Wikman
Sekreterare
Inga-Britt Hultmar

Höstens arrangemang

Programmet har lagts upp för i strot sett
hela vintern och här kommer höstens arrangemang.
18/10 kl. 17.00 Taklagsfest
31/10 kl. 18.00 Musikkafé Annorlunda
10/11 Teatergruppen framträder i
skellefteå
på Westerlundsdagen
17/11 kl. 17.00 ”I ha bodd dävvå ´n
lannsväg”
24/11 kl. 14.00 Kakfestival
9/12 kl. 16.00 Lucia- och julfest
Även vårprogrammet är i stor klart
3/1 kl. 16.00 julen dansas ut
26/1 Spelmansstämma
Februari premiär för ny teaterföreställning
med vår egen teatergrupp
30/3 kl. 16.00 Berättarafton
30/4 Valborgsmässofirande
25/5 Loppis och fyndmarknad

Ledamot
Christer Enberg
Ledamot
Jonny Bjuhr
Ledamot
Stellan Lundmark
Ersättare
Lars-Göran Hultmar
Ersättare
Eva Hedström

Ansvarig utgivare
Styrelsen för
Rökåbygdens
byaförening
Redaktör
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46

Byaförenningens
bankgiro
5878-8324
Hemsida
http://
www.rokabygden.org

