Nyhetsbrev
Hä ska du vetta å hä väijt du!

April 2009

från
Rökåbygdens Byaförening

Viktig info till alla
om vårens händelser
Här och på följande sidor finns vad som är på gång.

30 april, Valborgsfirande
14 maj, Musikkafé, kl. 18.00
28 maj, Musikkafé, kl. 18.00 - en
minneskonsert för Lennart Bergman.
Sorsele spelmän m.fl. medverkar
31 maj, 11 - 15 Vårloppis och Fyndmarknad
18 juni, kl. 18.00 Musik i det gröna.
Malå Dragspelsklubb m.fl.

Kolla in hemsidan, där finns alltid
aktuell info!
http://www.rokabygden.org

Du behövs!

Inför Loppis den 31 maj behövs ett antal
frivilliga som hjälper till ett par timmar
under dagen.
Anmäl dig till Inga-Britt, 400 46

Februa

Valborgsmässofirande
Torsdag 30 april kl. 18.00
Rökåbygdens Byaförening
bjuder på hamburgare och korv från
utegrillen och kaffe!
Lotterier, allsång mm.

Därefter tänds brasan
i Rökåberg

Medlemsavgiften för
2009
Du som ännu inte har betalat in medlemsavgiften kan fortfarande göra det på
föreningens konto
bg 5878-8324
Enskild medlem 100 kr,
Familj med barn under 18 år, 200 kr
Glöm inte att skriva ditt namn och ev.
familjemedlemmar!

Vågamässan 30 augusti
Har du idéer om företag eller personer
som du tror skulle vara intresserade av
att ställa ut och saluföra sina produkter
kan du tipsa dem. Info finns på
byaföreningens hemsida. Du kan också
lämna namn och tel. till någon av oss i
arrangörsstaben; Ingrid 400 73,
Jonny 400 10, Inga-Britt 400 46

Mer aktiviteter på gång
Under våren kommer det att ordnas en
aktivitetsdag för att städa och göra
fint kring skolan. Det finns en hel del
smått och gott som behöver åtgärdas.
Kallelse kommer när det blir dags!
Vi kommer även att ordna någon eller
några ”motionskvällar” när vädret blir
lite varmare, så håll ögonen öppna när
info kommer!
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