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            Runemo Info             
Informationsblad från Bygdeföreningen Runemo Framtid till Runemobygdens hushåll.och föreningens medlemmar. 

     

Cirkeln  

”Runemos Historia” 
 

Kom, ta en fika, prata 

Runemominnen och annat som 

händer/hänt i byn.  
Ni kanske är nyfiken på vilka har bott 

och levt i ert hus? eller något annat ni 

funderar på angående Runemo, kom och 

ställ frågan. 

 

 

 

 

 

 

 

på Byagården Runemo 

 

Alla välkomna! 

 

 

 

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. 

Eftersom myndigheterna släppt lite på reglerna, skall vi försöka genomföra nedanstående arrangemang.  

Vi tackar för de fina bidrag vi hitintills fått med anledning av minskade intäkter på grund av inställda arrangemang. 

Men, det finns fortfarande möjlighet att ge ett bidrag till föreningen, glöm ej att betala medlemsavgiften antingen genom bankgiro 

5490-5971 eller Swish 123 514 816.  

TACK för ert stöd.  /Styrelsen 
 

 

 

Vi startar cirkeln söndagen 

den 19 september 

kl 18:00 

sedan 3/10, 17/10, 31/10, 

14/11, 28/11 

 
 

Voxnadalens 

Riksteaterförening  
presenterar följande föreställningar 

under hösten på 

Byagården 
  

den 29 september, kl 18:00 
 

"Dansbingo" 
 

samt 
den 10 oktober, kl 19:00 

 

"Sörjen som blev" 
 

Se kommande annonser i 

Woxnadalsnytt. 

Byafest med Grill 
Byagården Runemo 

Lördagen den 21 augusti, från kl 16:00 
 

Ta med eget att grilla, föreningen håller med grill och kol. 

Ni kan också  köpa er grilltallrik av oss för 125 kr/person, Barn 

under 15 år, 75 kr/person.  

Ring Annica omedelbums och boka er grilltallrik på tel 070-

6556146, alternativt skicka ett SMS, dock senast den 19 augusti.  

Grillltallrik serveras vid ca kl 17:00. Begränsat antal 
 

En spontanfest, där allt kan hända. Ta med er instrument, lekhumör, mm 

Sitta ute om vädret tillåter annars inomhus 
    Välkommen  

 

Höstmöte/Medlemsmöte i 
Bygdeföreningen Runemo Framtid 

på 

Byagården Runemo ,  
Torsdag 21 oktober 2021, kl 19:00 

 

(Kom och ta chansen att berätta för oss vad just DU vill ha för 
aktiviteter på Byagården!) 

 

Ur dagordningen bl.a.: 

Verksamhet & budget för 2022 

Fyllnadsval till vakans i styrelsen, kanske det är just Du som är  

det stjärnskott föreningen behöver. 

Fika  Välkomna /Styrelsen 

 

Nu börjar de flesta vara vaccinerade, så vi vågar oss på med lite arrangemang. Håll avstånden fortfarande! 

Freda´ på Bygda´ 
 

Fredag den 24 september, från kl 19:00  

på  

Byagården Runemo 
 

Vi träffs, umgås, ser kanske någon film, fritt fram för att ta med egna instrument 

och spela en trudelutt, eller vi gör vad som faller oss in, eller ska vi kanske damma 

av karaokemaskinen? 

Välkommen till en spontan kväll  

Servering  Välkommen 
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 (Reservation för eventuella ändringar) 

     
Dag Vad Kl Plats Övrig information 

21 Aug Byafest 16:00 Byagården Runemo   

19 sept Runemos Historia 18:00 Byagården Runemo  

 

24 sept Fredá på Bygda 19:00 Byagården Runemo  

 

29 sept Teater "Dansbingo" 18:00 Byagården Runemo Voxnadalens Riksteaterförening 

Se annons  i Woxnadalsnytt 

3 okt Runemos Historia 18:00 Byagården Runemo  

 

10 okt Teater "Sörjen som blev" 19:00 Byagården Runemo Voxnadalens Riksteaterförening 

Se annons  i Woxnadalsnytt 

17 okt Runemos Historia 18:00 Byagården Runemo  

21 okt  Medlemsmöte 19:00 Byagården Runemo  

31 okt Runemos Historia 18:00 Byagården Runemo  

14 nov Runemos Historia 18:00 Byagården Runemo  

28 nov Runemos Historia 18:00 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! 

En påminnelse 
Ni har väl inte glömt att betala in medlemsavgiften, den är ett välkommet 

stöd till vår gemensamma samlingslokal. 
Ni har som medlem fördelar om ni behöver hyra den till er privata 

familjehögtid genom en bra rabatt på hyran, bli inbjuden på 
föreningsarrangemang, påverka vår verksamhet, m.m.  

 
Betala in 250 kr för hela familjen (Skrivna på samma adress), eller 150 kr om 

du är med som enskild medlem (en person) 
Bankgiro 5490-5971 eller Swish 123 514 816. 

Glöm ej att skriva ert/era namn 


