VIKA-BLADET
Nr 2; 2019

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 7 februari

Vika bygdegård, tel 202 16 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig under oktober-mars: Lena Wikström, tel 073-0730003
april-september: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i feb: Marianne Eriksson 070-6673792, Inger Persson 070-6433586

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vikabladet utkommer första torsdagen i varje
Bygdegårdsinformation

Medlemmar lånar stolar & bord av gamla mod. gratis, ring Anna, tel 070 2382057, och boka!

månad. Vill du ha något med i nästa Vikablad?
Lämna manus senast den 28 februari till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 7 mars.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I marginalen... Går en sol ner för dig, stå inte och se mot väster, se mot öster.

Théodore Agrippa d'Aubigné

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Systuga / Hantverksträff
Träffas och slöjda tillsammans!
Sticka, virka, brodera, sy eller vad du vill.
Kom och bli inspirerad av att slöjda.
Vi är 5 st som syr lappteknik som kommer att vara
i Vika Bygdegård några måndagar framöver.
Kom och var med oss !!!!!!
Öppet hus, ingen anmälan.
Fika och prata.
Måndag. 4 mars.
Måndag. 18 mars.
Måndag 15 april

Kl: 17.00 - 20.00
Kl: 17:00 - 20.00
Kl : 17:00 - 20.00

Frågor: Inger Gunnars. 073-6214012

Vasaloppsjobb 2019

Årsmöte
IFVP kallar till
årsmöte
den 11 mars kl. 19.00
i Vika bygdegård.
Välkomna!

Gå med i
Vika
bygdegårdsförening!

Vikabor,
Kom ihåg att utnyttja
containern vid
Vika Bygdegård för
metallskrot, till förmån
för bygdegården!

IF Vikapojkarna ska även år hjälpa Vasaloppet med ryggsäckar
vid starten i Oxberg.

Kortvasan 22 februari
Tjejvasan 23 februari
Halvvasan 26 februari
Hoppas att ni vill hjälpa till någon av dagarna!
För anmälan och information kan ringa till Per:
070-3594473, Vika77per@gmail.com
Pengarna som föreningen får in går bland annat till att sköta
ishockeyplanen,fotbollsplanen och skidspåren.
Mvh. IF Vikapojkarna

Vi tackar den som har
plogat så att Umbårsvägen varit framkomlig
för gående och ridande
hittills i vinter.
Vi som går och rider

Kommande:
- Bygdegårdens årsmöte
20 mars kl. 18.30
- Kakbuffé i april

