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Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 3 december

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Vaktmästare i december: Jonatan Andersson & Linda Gustavsson, 070-3232238

~~~~~~~

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

I marginalen... Det beror inte på vad man äter mellan jul och nyår, utan vad man äter mellan nyår och jul. .

Rolf Wesenlund

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mycket har hänt detta år 2020!

Januari
Februari
Mars/april
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

En pandemi slog till och många av
bygdegårdens aktiviteter fick ställas in.
Ett sammandrag av årets händelser:
Vi hade en julgransplundring och syträffar kunde
genomföras.
Bygdegården hade full beläggning av vasalöpare.
Årsmöten ägde rum. Och vi började med renoveringen
av bygdegårdens kök.
Städning av bygdegården både ute och inne
genomfördes.
Pandemin fortsatte, midsommarfirandet blev inställt.
Butiken Lifvs Mora kom till Vika bygdegård.
Ny utebelysning, byte av stolpar och energisnåla
lampor installerades.
En tipspromenad genomfördes.
——
Bygdegårdens dag blev inställd. Men våra bagerskor
bakade tunnbröd, lefsor, rågbullar och fikabröd som
såldes till förmån för bygdegården.
Grötlunchen och Tomten blev inställda.

På grund av rådande
omständigheter går det
inte att anordna julotta i
hembygdsgården i år.
Men om
förutsättningarna ändras
till juldagen, kommer
byalaget att anordna en
liten aktivitet utomhus på
juldagsmorgonen.
I så fall annonserar vi
på byns anslagstavlor
närmare jul.

Vika byalag

Men kom ihåg:
ALLT ÄR INTE INSTÄLLT,
HOPPET ÄR INTE INSTÄLLT, HÅLL UT!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
önskar styrelsen, Vika bygdegård.

IF Vikapojkarna säljer GRANAR
även i år, men har försäljningen i Norra Vika
hos Sven-Åke Bolle Dahl, tel 076-8493953,
på Kråkgården. Tobbe med flera har huggit
ett 20-tal fina granar och de kostar 200:- styck.
Vill man ha dem hemkörda kostar de 250:- styck.
Pengarna går till IF Vikapojkarna. Vi tar emot
både kontanter och Swish.

GOD JUL önskar IFVP!

SÖKES!
Vika byalag ska med
öppna armar ta emot dig
som är intresserad av vår
hembygd och som
skulle kunna tänka sig
att hjälpa till i vårt
arbete!
Hör gärna av dig till
ordf. Bo Lundholm,
Tel 070-659 31 42

