VIKA-BLADET
Nr 7; 2019

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 4 juli

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i juli: Stefan & Maria Jönsson, 070-2608969, 070-3623945

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 25 juli till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 1 augusti.

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

I marginalen... Det är ingen framtid i att använda nuet till att ångra det förlutna..

Ziggy

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

Vikadagen

Gång- och
cykelvägen
Vika - Lomsmyren

måndagen den 8 juli

Den som väntar på något
gott……
Vika Byaråd började sitt
arbete med cykelvägen
mellan Vika och Lomsmyren redan 1997 och
1998 stod den grusade
GC-vägen klar. Pengarna
räckte tyvärr inte till
asfaltsbeläggning då.
Under årens lopp har Vika
byaråd uppvaktat kommunen och Transportstyrelsen vid ett antal
tillfällen gällande frågan
om asfaltering av GCvägen. Hittills utan resultat,
men nu händer det saker.
Det är säkert många som
noterat att GC-vägen
under förra veckan
justerats både avseende
yta och vägren. Det är ett
arbete som gjorts som
förberedelse för den
beläggning med asfalt,
( justerad indränkt
makadam tät, JIMT), som
kommunen beställt och
kommer att bekosta.
Beläggningen är planerad
att utföras under v 32 – 33.
Vika Byaråd tackar
kommunen för initiativet.

Alla är välkomna till hembygdsgården
då Vika byalag firar
den traditionella Vikadagen.
Mellan klockan 12.00 - 15.00
finns kaffeservering, lotteri,
försäljning av kort och böcker mm.
Mora spelmanslag underhåller med musik.
Välkomna!

Loppmarknad i Vika missionshus
Måndagen den 8 juli
Kl. 10.00 – 13.00
Kl. 15.00 – 17.00
Välkomna!

Avslutningsgudstjänst vid helgsmål
i Vika missionshus
Lördagen den 13 juli kl. 18.00
Medverkande;
B-M Kalin med sångare och musikanter
Bogg Maria Jönsson, sång
Margareta Sandberg, organist
Eva Reithner, pastor

Servering

Välkomna!

Vika Byaråd genom
Lars Nygårds
Göran Eriksson
g
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Fiskefest
i Järpesbo vid Venjanssjön

Lördagen den 6 juli
Landmetetävling start klockan 16.00 till 19.00.
knattar 16.00 till 18.00
Startavgift: 100:- seniorer, 50:- juniorer. Knattar 10:Endast mask och maggot. Ej mäskning
30 minuters in/utgång
Juniorklass upp till 15 år. Knatteklass upp till 10 år.
Nottävling start klockan 16.00 till 20.30
Start i Järpesbo och Venjan.
Startavgift 200:- per båt.
1:A PRIS: 2.000 KRONOR
Naturstig mellan klockan 16.00 och 19.00
Vid startområdet arrangeras tävlingar, försäljning av
varm korv, kaffe,läsk samt nyfångad venjanssik.
Hjärtligt välkomna
Järpesbo Fäbodlag
/IF Vikapojkarna.
(Järpesbo ligger mellan Kättbo och Venjan efter LV 1040.)

Kommande
i bygdegården:

SILJANSFORS

* Teater 15/9,

Kolbulle-tur med häst och vagn till Äjsjön,

”Kolarhistorier”,

där vi steker kolbulle tillsammans över elden och
njuter av lugnet i skogen med utsikt över tjärnen.
350kr / person, barn under 12 år 200kr
Max 14 personer, minst 5 personer.

med musik av
Dan Andersson

Grillkväll, med häst och vagn.

Vi steker maten över den öppna elden och avnjuter en
god middag till utsikten av Äjsjön. Efter maten väntas efterrätt.
500kr /person, barn under 12 år 350kr.
Max 14 personer minst 5 personer.

* Kakbuffe’ 29/9

Picknick med getter! Hyr Britta och Greta och

vandra på dom mysiga stigarna i Siljansfors-skogarna.
Picknickväskor fyllda med fika ingår i priset.
150 kr / person, barn under 12 år 100kr.
Välkomna!
0250-20331

Önskar Vika
bygdegård

