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Vårbuffé lördag 20 maj
Kl 19 hälsas alla välkomna till Bygdegården för
Vårmiddag. Vi ordnar
buffé med åländsk lax i
olika former, dessutom
en del hemgjort och
något köpt.

Ni som var med på
förra årets surström-
mingsskiva fick höra
Gräsligan, de gästar oss
igen.
Anmäl deltagande till
Karin tel 070 832 9995 senast 14 maj. Kostnad
300 kr/person. Ta med egen dryck.

Midsommarafton 23 juni
Traditionellt midsommarfirande. Kl 11 kläs
stången med blommor som vi hoppas att du läm-
nat i de utställda vattenhinkarna kvällen före
(stången har vissa år varit skamligt oblommig). 
Kl 13 reser vi stången. Serveringen är då öppen
sedan en timme, lotter säljs och solen skiner på
oss.

Bygdegårdens städdag
lördag 22 april kl 10–14
Förra året var vi 20, kan vi slå det rekordet i år?
Lunch serveras efteråt till alla som deltagit.

Eftersom vi ska göra ett nappatag vid badplat-
sen, vore det bra om några kunde anmäla sig till
Anders Eriksson 070 840 08 05 (eller 631 15) så
vi säkert får ett gäng som åker dit (ni utlovas
extra god lunch). 

Där ska vi byta bajamajan mot ett nytt och
fräschare dass, omklädningsrummen behöver
ses över (yttertaket och golv behöver sopas
rena), röja sly, se över livboj, båten och bryggan.

Vid bygdegården finns en del jobb att göra:
röja sly mot åkern, ta bort
komposten (som är kvar
sedan dagistiden), se över
lekredskapen (ur säkerhets-
synpunkt), kratta gården. 
Inventera köksutrustningen
och rensa i förråd.

Ta med kratta och andra
redskap som kan vara bra att ha!

Och hördudu: Hjärtligt välkommen!

Majbrasa 30 april
Brasan tänds kl 20 på åkern bakom bygdegården.
Kaffe och varmkorv finns att värma struparna med
mellan vårsångerna. 

Påminnelse Medlemsavgift 2017
Du som inte har betalat medlemsavgift för 2017
än: 150 kr/vuxen (barn under 18 år i familjen
gratis) till vårt bankgiro- eller swishnr (se nedan)



Hänt i huset
Sedan början av året har vi fått ny belysning i hal-
len, klotlampor med dimningsbara ledlampor. Gå
in och titta, de är fina.

Salarna ska målas. Lokalbokningarna duggar
tätt under maj och juni så arbetet lär göras senare
under sommaren. Om du har förslag på färger till
väggarna/elementen/fönstren/skåpen, tar styrel-
sen tacksamt emot det under april.

Styrelsen har justerat taxan för uthyrning av lo-
kalerna, prislista och ordnings/städregler finns på
anslagstavlan i lilla salen och utlagda på vår hem-
sida.

Till salu
Bajamajan vid Smalsjön
(dock inte den på bilden) är
till salu till rimligt pris. Kon-
takta Anders 070 840 0805.
Ett användningsområde
skulle kunna vara älgpass för
skotträdda. 

Planering för
hösten 2017
26/8 Surströmmingsskiva kl 19
27/9 Soppmiddag kl 17.30 med tema
25/10 Soppmiddag kl 17.30 med bastutema
Pub eventuellt. Datum meddelas senare
Julmiddag. Datum meddelas senare

Är du intresserad av att gå en studiecirkel om var-
för vi har de namn vi har på orter, bykrokar och
stenrösen i bygden och vad namnen betyder, och
kanske lära mer om historiska kartor? 

Är du nybörjare eller bara lite kunnig om datorer
och vill lära dig mera? 
Cirklar planeras till hösten. Anmäl till Karin, tel
070 832 9995

Soppmiddagar: 
Anmäl några dagar i förväg att du kommer på
soppmiddag till Karin Westman tel 076-832 99 95,
så vi vet hur mycket mat  som ska förberedas.

Styrelsen önskar få fler som kan hjälpa till med
planering och förberedelser av soppmiddagar så
att vi kan fortsätta även under hösten. Vi tar också
gärna emot förslag på programpunkter eller in-
tressanta föredragshållare. 

Nu finns en projektor att erbjuda våra gästföre-
läsare som vill visa bilder eller film!

Soppmiddag med bastutema
Vi planerar en soppmiddag med bastu-tema den
25 oktober. Har du några minnen från den gamla
 bastun? Har du några bilder? 
Vill du vara med och starta en ny bastu?
Hör i så fall av dej till Ingrid Sillén, 
tel 070-778 22 01 eller e-post
ingrid.sillen@gmail.com


