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~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 22 augusti till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 5 september.

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

I marginalen... Vi vet aldrig hur mycket våra föräldrar älskar oss innan vi själv blivit föräldrar.

Henry Ward Beecher

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

SLÅTTERDAG
Alla är välkomna till hembygdsgården
lördagen den 3 augusti
då vi slår och hässjar gräset vid gården.
Kom och prova på att slå med lie och
räfsa höet på gammalt vis.
Vi börjar klockan nio och efter slåttern

Grattis

Matildha Matsson
till din examen!
Bra jobbat!
Kram / Farmor

bjuder byalaget på förtäring.
Välkomna!

TACK alla som kom till Vikadagen den 8 juli!
Det blev en väldigt trevlig dag, alla lotter såldes och
vinsterna är utdelade.
Pojkarna gräddade ca 70 kolbullar som alla gick åt.
På tipspromenaden deltog 49 tävlande varav 24 st
samlade in 12 rätt, sex priser delades ut och
utslagsfrågan fick bli avgörande.
Svaret på frågorna var:
1 drucken, X kort, 1 gammalmodig, 2 mosippa, 2 blåklint,
X barfota, X återvända, 1 spindel, 1 törstig, X hallon,
2 ekorre, 1 krusbär.
Längden på snöret i burken var 266 cm.
Vika byalag

Vikabor,
Kom ihåg att utnyttja
containern vid
Vika Bygdegård för
metallskrot, till förmån
för bygdegården!
Tack till alla som gör detta!

Vad gör man som vaktmästare i
bygdegården?
Till exempel lämnar ut nyckel till
eventuell hyresgäst och informerar
om hur saker fungerar; lås och lyse
och så vidare. Man kan få klippa
gräs på sommaren och sopa snö på
vintern. Man kollar att det finns
papper på toa och byter trasiga
glödlampor. Och lite annat smått och
gott. Och man får nöjet av att hjälpa
till med något bra!
DU är också varmt
välkommen att hjälpa
till som vaktis i vår
fina bygdegård!

Titta in på bygdegårdens
hemsida och Facebook

* Fotbollsfesten i Vika

http://www.bygdegardarna.se/vika-mora/

