VIKA-BLADET
Nr 2; 2020

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 6 februari

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i februari: Marianne Eriksson, 20010, 070-6673792,
och Inger Persson, 20290, 070-6433586

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 27 februari till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 5 mars.

I marginalen... Vänskap föryngras när den åldras.

Johanne Luise Heiberg

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

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

Systuga/Hantverksträffar

Kom och slöjda med oss !
Sy, sticka, brodera eller vad du håller på med,
kanske bara fika med oss.
Öppet hus / Fika
Måndagar 17:00-20:00
Feb. 10/2
Mars 16/3 30/3
April 6/4 20/4 27/4
Maj 4/5

Perisholsgården Gårdsbutik
kommer att ha öppet den 29/2, mellan kl 12:00-16:00
Man får komma och åka häst och släde eller trilla,
10:- för vuxna och barn under 15 år gratis.
Det kommer att finnas grillad korv att köpa.
Och naturligt vis får ni titta på alla andra djur på gården.
Välkomna! / Marie Sandh

Vi söker sponsorer till
bygdegårdens renovering
av köket!
Vi byter spisar & diskmaskin,
målar köksluckor & gör en köksö.
Företagare i byn och Vikabor;
alla bidrag mottages med varm
hand!
Stort tack på förhand!

Nu ska Vika åter få
tillgång till en liten
livsmedelsbutik!!!
Mer info kommer
i bladet!
Har du gamla/ nya grejer
som samlar damm i uthuset?
Tex. bilar, båtar, släpvagnar,
motorsågar, gräsklippare,

mopeder, verktyg, verkstadstillbehör eller redskap?

Defekt eller inte spelar ingen

VASALOPPET!!
Vikapojkarna ska även år hjälpa Vasaloppet att lasta
ryggsäckar vid starten i Oxberg under Vasaloppsveckan.
Alla som vill och kan får jättegärna hjälpa till någon av
dagarna!
Fredag 21 februari Vasaloppet 30 km
Lördag 22 februari Tjejvasan
Tisdag 25 februari Vasaloppet 45 km
Pengarna som föreningen får in går till skötsel av fotbollsoch ishockeyplan samt skidspår.
För information och anmälan kan ni ringa till Per,
tel. 070-3594473
Hälsningar IF Vikapojkarna.

roll, det mesta man tänka sig
köpes eller hämtas gratis!

Kontakta då mig via sms eller
ring:

Alfred Ehnlund

Telefon nr: 072-2145801

Sökes!

Jag har en Lenovo surfplatta och
undrar om det finns någon som kan
hjälpa mig med lite stöttning och
goda råd om hur jag bäst hanterar
den?
Och så önskar jag köpa en beg.
motionscykel för inomhusbruk!
Hör av dig till Anna-Lisa Jonsson,
tel 0250-20165 eller 070-5518815

