VIKA-BLADET
Nr 7; 2020

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 2 juli

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i juli: Henrik Sörbu, 070-6217702

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 juli till Maria
Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 6 augusti.

I marginalen... Sanna ord är inte alltid vackra, vackra ord är inte alltid sanna.

Ordspråk från Kina

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
STORT TACK!
Butiken har kommit
Till alla Vikabor som lämnat bidrag till
renoveringen av köket i Vika Bygdegård!
Rapport från renoveringen:
Målning av tak och väggar är klart.
Spisar och fläktar är installerade.
Luckor och lådor är inlämnade för målning.
En köksö skall byggas.
Invigning av köket kommer att ske efter Coronapandemins
slut. Något vi får se fram emot!

Ha en bra Sommar !!
Önskar Vika bygdegård
Fiskefesten i Hjärpesbo
är inställd enligt traditionell form.

I år kommer endast

NOTTÄVLING
med tillhörande sikförsäljning bli av.

4 juli kl. 16.00 går starten!
Fisket avslutas 20.30, sista invägning 20.45
på ”Sigges brygga”. Väl mött med god distans!

Välkomna hälsar
Hjärpesbo fäbodlag och IF Vikapojkarna fotboll

Nu är underarbetet för aktivitetsytan färdigt!

Nytillkomna sponsorer:
Silversponsorer(2500):
Dalabilfrakt, Vika byalag, Gun & Rune Grudin
Bronssponsorer(1000):
Fam Stig-Olof Persson, Vi i Spillikgard/Renée Gröninger, Ami
Norén, Åke Böhlmark, Fam Morén, Fam Lundgren Domnérus, Fam
Eriksson/Svensson, Ida & Rune Smångs, Fam Roland Wikström,
Peo Smångs, Vi i Bogg-gard, Fam Steger.

Swish-numret är 123 527 70 33, alla bidrag välkomnas!

till Vika Bygdegård!
Den ska vara igång i
morgon fredag
om allt går bra!
Ladda Lifvs-appen till din
telefon, så är det lätt att handla
sen.
Har du Instagram kan du följa
Lifvs-butiken på lifvs_mora

VIKADAGEN
är i år inställd.
Efter många år av tradition
har vi beslutat att ställa in
årets Vikadag på grund av
rådande pandemi.
Vi hoppas kunna satsa på
adventskaffe och julotta!
Styrelsen Vika byalag

Sökes
Båthus till eka byggd av Bus Erik.
Möbler målade av Bus Erik, allt
av intresse.
Bus Lina Magnusson, Swidjun
070-0602147
Efterlysning
Någon som har en VHS-spelare
till salu? Renée 0768028498

En viktig påminnelse! Det är hög tid att slå av alla lupiner i byn! Alla vet väl nu att
lupinerna är en invasiv art som hotar vår ursprungliga flora. Läs gärna mer på Naturvårdsverkets hemsida!
I Finland är det redan förbjudet att sälja, odla eller inneha lupiner, vem vet om även Sverige kommer dithän.
Fram med lie och röjsåg! Bränn gärna riset eller lämna som brännbart. Lupinerna har redan börjat gå i frö,
så det är bråttom. Enstaka exemplar som hittas i diket kan man med fördel rycka upp.
/ Hälsningar redaktör'n

