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Informationsblad från Bygdeföreningen Runemo Framtid till Runemobygdens hushåll.och föreningens medlemmar.
På grund av Coronapandemin (COVID-19), följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi ställer inte in allt, utan ställer om de aktiviteter som vi anser kunna ha utan att kringgå Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Håll avstånden och känner du dig krasslig, stanna hemma.
Vi tackar för de fina bidrag vi hitintills fått med anledning av minskade intäkter på grund av inställda arrangemang. Nu till hösten ska
vi försöka genomföra några stycken med begränsad publik, besök oss gärna på dessa, men kom i tid för att riskera att inte komma in.
Det finns fortfarande möjlighet att ge ett bidrag till föreningen i år, antingen genom bankgiro 5490-5971 eller Swish 123 514 816.

TACK för ert stöd. /Styrelsen

Cirkeln ”Runemos

Historia”
Kom, ta en fika, prata
Runemominnen och annat som
händer/hänt i byn.

Vi håller avstånden och ses
Söndag den 4 oktober
på

Byagården Runemo
kl 16:00-18:00

därefter varannan söndag fram till
29 november
En Storytelling-Livedokumentär-Konsert om svenskt 70-tal. En
multimediaföreställning om Musikrörelsen - Den Svenska Proggen
Sverige under 70-talet - med start i Gärdesfesterna 1970 - en rörelse som
är unik: Musikrörelsen, även kallad den svenska proggen.
Vi följer hur nya alternativa oberoende skivbolag som Silence och MNW
utmanar etablerade kommersiella bolag som Sonet och Metronome.
Föreställningen består av tre byggstenar som hela tiden avlöser varandra i
ett varierat flow: Berättandet, visuella projektioner (liveklipp, filmklipp,
bilder) samt låtar som framförs med sång, akustisk gitarr, elgitarr och
munspel.
Presenteras av Stig Jäderberg
OBS! Förköp på Billetto. Endast 45 biljetter à 150 kr.
https://billetto.se/e/musikrorelsen-den-svenska-proggen-i-runemobyagard-alfta-biljetter-466440
Ev. kvarvarande biljetter säljes på dörren, Swish eller kontant.
Fika (Kaffe/te och macka) säljes för 40 kr/styck

Byagården Runemo, Onsd. den 30 sept. kl 19:00

Alla välkomna!

Freda´ på Bygda´
Fredag den 18 sept
från kl 19:00 på

Byagården Runemo
Vi träffs, umgås, fikar och läskar oss. Ser
kanske någon film, fritt fram för att ta med
egna instrument och spela en trudelutt, eller
vi gör vad som faller oss in.
Välkommen till en spontan kväll när vi får
möjlighet att bjuda på oss själva, om man
vill. Eller kom bara och njut av sällskapet.
Servering
Välkommen
Den 20 november på "Freda på Bygda"
planerar vi att visa första
Småstadsliv-filmen från 2008.

Arbetsdag på Byagården, Lördag den 3 oktober kl 12:00
Göra höstfint på Byagården, både stort och smått pyssel, både ute och inne. Kom ni å´
Föreningen bjuder på grillad körv och dricka efter fullgjort arbete,
Bli medlem: bankgiro 5490-5971, Medlemsavgift: 200 kr/år per familj och 150 kr/år för enskild
Byagården Runemo, Kasernvägen 14, Tel 070-6482292. E-post: :runemo@hotmail.se. Hemsida: https://bygdegardarna.se/runemo/
Facebook: Byagården Runemo
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(Reservation för eventuella ändringar)

Dag

Vad/

Kl

Byagården Runemo

Övrig info
Spontankväll på Bygda, kom och umgås och lär känna
din granne
Den Svenska Proggen

18 sept

Freda´på Bygda´

30 sept

Musikrörelsen

19:00

Byagården Runemo

3 okt

Arbetsdag på Bygda

12:00

Byagården Runemo

Vi bjuder på körv och dricka

4 okt

Cirkeln Runemos
historia

16:00

Byagården Runemo

Vi träffs med avstånd med tanke på corona

15 okt

Teater

Byagården Runemo

Voxnadalens riksteaterförening har teaterföreställning
Håll utkik i Voxnadalsnytt för mer info

18 okt
1 nov

Cirkeln Runemos
historia
Cirkeln Runemos
historia

11 nov

Medlemsmöte

15 nov

Cirkeln Runemos
historia

20 nov

Freda´på Bygda´

29 nov

Cirkeln Runemos
historia

19:00

Var

16:00

Byagården Runemo

16:00

Byagården Runemo

19:00
16:00
19:00
16:00

Byagården Runemo
Byagården Runemo
Byagården Runemo

Spontankväll på Byggda, kom och umgås och lär
känna din granne

Byagården Runemo

DU behövs!
Bygdeföreningen behöver din hjälp, antingen att ta en plats i vår
trevliga styrelse, hjälpa till med arrangemang eller annat som behöver
göras i föreningen, och samtidigt ha kul med andra.
Kontakta någon i styrelsen och anmäl ert intresse:
Lisa 070-3642724, Anders 070-3108680, Janne 070-3946896, eller
skicka ett mail till: runemo@hotmail.se
Välkommen till oss!

Bli medlem: bankgiro 5490-5971, Medlemsavgift: 200 kr/år per familj och 150 kr/år för enskild
Byagården Runemo, Kasernvägen 14, Tel 070-6482292. E-post: :runemo@hotmail.se. Hemsida: https://bygdegardarna.se/runemo/
Facebook: Byagården Runemo

