VIKA-BLADET
Nr 9; 2019

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 5 september

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i september: Micke & Ing-Britt Dahlman, 20004, 070-2626940

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 26 september till
Maria Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 3 oktober.

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

I marginalen... Det bästa med framtiden är att den kommer en dag i sänder.

Abraham Lincoln

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

MUSIKTEATER
Vika Bygdegård
Söndag 15 september 14:00
Kom och ät kolbulle före föreställningen, serveras från kl. 12:00-14:00
Musikteaterföreställning efter Dan Anderssons debutroman,
Kända och okända tonsättningar väcks till liv med autentiska
berättelser från kolarkojan. Spökhistorier och hårda levnadsvillkor.
Fika i paus ingår i biljetten.
Biljetter förköp pris: 200:- , till Lena Wikström 073-073 00 03,
swish eller kontant. Ev. resterande biljetter vid dörren.

Systuga/Hantverksträffar
Nu startar höstens träffar, kom och slöjda med oss!
Sy, Sticka, Brodera eller vad du håller på med.
Öppet hus/ Fika

Måndagar 17:00-20:00
16 sept. 23 sept. 14 okt. 21 okt.
28 okt. 11 nov. 18 nov.
Frågor: Inger Gunnars 073-621 40 12

KAKBUFFÉ
Vika Bygdegård

Söndag 29 september 11:00-15:00

Vuxen 60:- Barn 30:Tipspromenad 11-13, barnfrågor upp till 12 år.
Swish eller kontant.
Hjälp oss baka till höstens kakbuffé! T.ex. tårtor, mjuka kakor,
småkakor, alla varianter av bröd välkomnas. Skriv bakverkets
namn och vad det innehåller, t.ex. nötter.
Ring eller SMS:a Inger 073-621 40 12. Yvonne. 070-269 43 99.
Bröd lämnas lördag 10-12 eller söndag 9:30

Äntligen!
Vi bjuder in dig/er till
samkväm i Vika bygdegård
lördag 16/11 kl.18.00 - ?
För ynka 200:-/person får ni
skratta, bli mätta och dansa!
Krille Finsén står för musiken.
O.S.A. senast 30/10
(men gärna idag) till:
Anna 070-238 20 57
Åsa 070-329 58 88
Annika 070-647 25 44
/Festkomittén Vika bygdegård
Skoterfolk!
Nu när Jocke har sagt ifrån
sig, efter dryga 20 år, behövs
det en ny som tar över som
byansvarig i Vika när det
gäller Ovansiljans snöskoterklubb. Intresserade? Hör av
er före 3/10 till Jocke, för
information. Om inget intresse
finns lämnas skoter, sladdar
m.m. tillbaka till klubben så att
de kan användas i en annan by.
Jocke, tel 070-215 07 96

Vad kan man använda
bygdegården till ???
T.ex. möten, studiecirklar,
fester, syträffar, ungdoms-gård,
övernattningar, barnkalas eller
minnesstund.
Ring bokningsansvarig
för mera information:
Maria Wikström, 070-6999851.

