VIKA-BLADET
Nr 3; 2019

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 7 mars

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 mars: Britt Sjöström & Sivert Eriksson, tel 20303, 073-0346609

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 mars till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 4 april.

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

I marginalen... När du talar så upprepar du bara vad du redan vet. Men om du lyssnar, kan du lära dig något nytt.

Dalai Lama

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

Vikabor inbjuds till en informationskväll angående
försäljning av Vika Missionshus
onsdagen den 13 mars kl. 19.00 i Missionshuset.
VÄLKOMNA!

ÅRSMÖTE
Styrelsen för Vika byalag
kallar till årsmöte
torsdagen den 14 mars
2019 klockan 18.00
i hembygdsgården
Ärenden enligt stadgar.
Alla hälsas välkomna.

Fridhemskyrkans församling
Årsmöte !

Kom ihåg !
Systuga/Hantverksträff
Mån 18 mars och Mån 15 april tid 17-20

Vika bygdegårdsförening
håller ordinarie årsmöte
onsdag 20 mars kl. 18.30
Ärenden enl. stadgarna.
Alla hälsas välkomna!
Vi bjuder på smörgåstårta
och kaffe.

Öppet hus/ fika
Inger Gunnars 073-6214012
Information från Vika bys samfällighetsförening.
Föreningen har tidigare infört plogningsförbud på Umbårsvägen. Detta
har inte respekterats. Efter diskussion med bl.a. polismyndigheten, så
har vi beslutat vid vårt senaste styrelsemöte, att ta bort alla förbud
efter den vägen. Vi lägger inte mer energi på, just den saken, just nu.
Tillståndet för skoterled kvarstår.
Göran Eriksson/ordf.

Kommande i
bygdegården:
- Kakbuffén flyttad
till 5 maj
- Seniorshop 12 maj
modevisning.
- Städ o fixarvecka
v. 20, se kommande
blad

