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Vålkommen

Kommande aktiviteter
30 april Valborgsmässofirande
19 maj Stormöte
29 maj Vårloppis
24 september Skördemarknad
Vänd på bladet och läs mera!

Nyhetsbrev
från

Rökåbygdens Byaförening

Våren är en härlig tid. Ljuset har kommit och vårfåglarna bör-
jar göra entré. De första tjädrarna har börjat spatsera vid
vägkanten; staren, sädesärlan och svanarna har också kommit.

Nu är det dags för ett nytt informationsbrev.
Den här gången handlar det mest om kommande
aktiviteter men även lite om det som varit. Från styrelsen sida
vill vi på det här sättet ge alla möjlighet att få samma infor-
mation.

April 2005

Gillar du att sjunga?
Då ska du bli med i Rökås egen kör.
Ring Lars-Göran, snarast, för mer info!

Byaloppis
Har du saker som du gärna vill bli av med? Skänk
dem då till byaföreningen och vårt loppis!
Ring Jonny 400 10 eller Sören 215 38 för info!



Valborgsmässofirande

Medlemspris tillämpas för t.ex. studiecirklar, där flertalet deltagare är medlemmar i
Rökåbygdens Byaförening

Valborgsmässofirande
Lördag 30 april kl. 16.00

Rökåbygdens Byaförening
    bjuder på middag!

Lotterier
Vårsånger
Frågesport

kl. 20.00 tänds brasan
i Rökåberg

Försäljning av korv och dricka

Den som önskar kan medföra egna
     fyrverkeripjäser och smällare!

Anmälan görs på medföljande
talong!



Skördemarknad 24/9
Rökåbygdens byaförening har fått er-

bjudandet att arrangera årets skörde-
marknad. Bakom arrangemanget står LRF.
Det blir en dag späckad med aktiviteter.

Utställare med försäljning av produk-
ter och tjänster inom "de gröna näringarna"
ska utgöra en stor del av arrangemanget.
Utställningar om Rökåbygden och delar av
vår historia, barnaktiviteter, produkttävling,
tipsrunda/tävlingar, lotterier, underhållning
mm. finns på programmet.

För att vi ska kunna genomföra detta
arrangemang behövs många frivilliga kraf-
ter. Vi ska ordna så att allt praktiskt fung-
erar med parkering, marknadsplatser, mat-,
kaffe- och korvförsäljning mm.

Stormöte 19/5 kl.19.00
• Info om Skördemarknaden.
• Senaste nytt om skolhuset?

Viktigt att så många som möjligt kommer.
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MedlemsavgiftMedlemsavgiftMedlemsavgiftMedlemsavgiftMedlemsavgift
Utdrag ur stadgarna
antagna 2005-03-14

§ 3
Medlemskap i föreningen kan

erhållas av enskild person
eller förening som vill främja
föreningens verksamhet och

syfte.

§ 4
Medlem betalar

medlemsavgift enligt regler
och belopp som fastställs av

årsmötet.

----------
Vid årsmötet fastställdes

medlemsavgiften för år 2005
till 100 kr för enskild medlem

och till 200 kr för familj.
nskild medlbetalatr

Som betalande medlem har
du rösträtt vid föreningens
års- och medlemsmöten.

.
Betalning:

Summan sätts in på
föreningens

     bankgiro 5878-8324 5878
5878-4

Skriv på talongen namn på
samtliga familjemedlemmar

som avgiften avser.

Ansvarig utgivare:
Styrelsen för Rökåbygdens

byaförening

Redaktör:
Inga-Britt Hultmar
tel. 0953-400 46
ibh@telia.com

Byaföreningens
styrelse:

Ordförande:
Rolf Örnberg

Vice ordförande:
Lennart Åslund

Kassör:
Eva Hedström

Sekreterare:
Inga-Britt Hultmar

Ledamot:
Christer Enberg

 Ledamot:
Kristina Kareinen

Ledamot:
Jonny Bjuhr

Ersättare:
Stellan Lundmark

Ersättare:
Lars-Göran Hultmar

Ersättare:
Ulf Wikman

Har du frågor eller
funderingar kring
föreningens arbete
så hör gärna av dig
till någon av oss i
styrelsen.

Berättarkafé 20 mars
lockade långt fler människor än
vi hade förväntat oss. Ca 115
personer besökte  Rökå skola för
att äta skedpalt och fläsk, lyssna
till Mandor Näslund som
"rimmenterä på bonnska" och se
premiärföreställningen av vår
egen bygdeteater.

Lite kaosartat var det nog i kö-
ket en stund när folket bara
vällde in.  Bord efter bord fick
dukas upp och hela scenen tas i
anspråk. Med Ingegerd vid spi-
sen - lugn och trygg som hon är -
fixades dock mat till alla.

Alla tycktes njuta av både ma-
ten och samvaron. Teatergrupp-
ens framträdande, med tre sket-
cher hämtade ur vekligheten,
blev mycket uppskattat.

Frieriet
Panikteaterns förestälning den 9
april blev en riktig festkväll. Den
här gången serverades maten av
"värdshusets pigor och drängar"
(bybor) som tillsammans med skå-
despelarna underhöll gästerna
under ca en timme innan själva fö-
reställningen började.

Från spelplatsen mitt på golvet
framfördes pjäsen i nära samspel
med gästerna som stundtals drogs
in i det hela.

Den festligt dukade salen, med
rysk musik i bakgrunden, en
puttrande samovar och rysk konst
på väggarna förhöjde stämningen
ytterligare.

Inte mindre än 88 personer fick
uppleva denna fantastiska ryska
afton i Rökå skola.

Arrangemang som varit

STORT TACK till ALLA
som hjälpt till att

genomföra dessa arrang-
emang och göra dem till
positiva upplevelser för

alla besökare.

Kanske har du barn,
syskon, annan släkting
eller vän som gärna vill
bli medlem i Rökå-
bygdens byaförening?
Ju fler vi blir, desto
starkare blir fören-
ingen!


