VIKA-BLADET
Nr 4; 2020

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 2 april

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i april: Sol Emma Eriksson & Daniel Smångs, 073-5997977

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 30 april till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 7 maj.

I marginalen... Vänlighet och kärlek är smittsammare än någon sjukdom.

Toyohiko Kagawa

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Årsmöte 2020
Intresset att spela PINGIS i bygdegården har ökat,
Vika Byaråd håller ordinarie
men på grund av trasiga redskap
har styrelsen beslutat att:
PINGIS bokas hos vaktmästaren.
En ansvarig förälder
hämtar och lämnar nyckel hos vaktmästaren.
En avgift på 20kr/gång.

Vika byalag
har haft sitt årsmöte den 12 mars då verksamhetsåret 2019
summerats. Det har varit ett bra år, vi kunde genomföra de
aktiviteter som planerats, det nya var julottan den 25 december
som vi bestämde under hösten.
Efter försäljning av kapellet i Vika vill vi framföra ett stort
tack till Fridhemskyrkan som skänkt oss en penninggåva samt
kyrkbänkar, orgel och psalmböcker, vilket gjorde det möjligt
för oss att ordna en välbesökt julotta i hembygdsgården.
Tack även till alla Vikabor m.fl. som besökt oss under 2019.
Styrelsen Vika byalag

Vika Bygdegård vill
framföra ett stort TACK för
den gåva vi fick i samband
med försäljningen av Vika
Missionshus från
Fridhemskyrkan.

Tack till
Fridhemskyrkan i Mora,
som efter försäljningen av
Vika missionshus givit en
ansenlig summa pengar
att använda i vår
verksamhet.
IF Vikapojkarna

Systuga/Hantverksträffar
Kom och slöjda med oss !
T
Öppet hus
Fika
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17:00-20:00
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April 6/4 20/4 27/4
Maj 4/5

årsmöte i Vika hembygdsgård
måndagen den 27 april
kl. 19.00.
Ärenden enligt stadgar.
Styrelsen
Välkomna!
KALLELSE ORDINARIE
FÖRENINGSSTÄMMA
i Vika bygdegård
onsdagen den 22 april
2020 med början kl. 18.30.
Vika bys
samfällighetsförening.
Ärenden enl. stadgarna.
Vika jordägare, Rull Lars
Larsson och Anna Dahls
Stiftelse för byn Vika.
Ärenden enl. stadgarna.
Anslag till olika ändamål.
Samtliga stämmohandlingar
finns tillgängliga
hos Göran Eriksson, N Vika.

Kom ihåg
medlemsavgiften till Vika
Bygdegård! Många fördelar
med att vara medlem. T.ex.
lägre avgifter vid hyra av
bygdegården.

Kakbuffén är
inställd
på grund av
Coronaviruset

