VIKA-BLADET
Nr 10; 2019

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 3 oktober

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i oktober: Margot Böhlin, 070-3541054,
Yvonne Smångs, 20480, 070-2694399

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 31 oktober till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 7 november.

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

I marginalen... Se där vår svåra roll – att inse världens lidande med glädjen i behåll.

Tage Danielsson

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

ÖPPET MÖTE !
Tisdag 29 oktober kl. 18.30
Kom och ge oss synpunkter
om bygdegårdens framtid.

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA !
Vi bjuder på fika.
Vika bygdegårdsförening

Systuga/Hantverksträffar
Träffarna fortsätter, kom och slöjda med oss!
Sy, sticka, brodera eller vad du håller på med.
Öppet hus / fika

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

Söndag 10 november 12:00-16:00
Vika bygdegård
Hantverkare som önskar deltaga
måste anmäla sig till Inger, 073-621 40 12 el. SMS
Platserna är begränsade.

Kom igen
och anmäl er!
Missa inte höstens happening!
Ni vill garanterat vara med
på kalas 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
Vad kan man använda
bygdegården till ???
T.ex. möten, studiecirklar,
fester, syträffar, ungdoms-gård,
övernattningar, barnkalas eller
minnesstund eller...
Ring bokningsansvarig
för mera information:
Maria Wikström, 070-6999851.

Och nu börjar det bli vintermörkt... Var rädd om dig;

Använd
reflexer!

Bilisterna ser mycket
sämre än du tror...

