VIKA-BLADET
Nr 11; 2021

Utgiven av Vika bygdegårdsförening

Torsdag 4 november

Vika bygdegård, tel 20216 (uppgifter om aktuell vaktmästare)
Bokningsansvarig: Maria Wikström, tel 070-6999851
Bygdegårdens minnesfond: tel 070-3875727, Inger Persson
Vaktmästare i nov: Janet Gustafsson, 070-3537667, Annika Böhlin, 070-6472544

~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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 25 november till
Maria Jönsson, tel 070-3623945,
Mejl: boggmariaj@gmail.com
Nästa Vikablad kommer den 2 december.

JULMARKNAD med lokala hantverkare
h Kolbullar h Hamburgare h Fika
h Tunnbröd h Lefsor h
Hansjö Mejeri, silver i mat SM med sin hårdost
h Kransar h Julgranar h Tomtar h Skinn h
h Stickat h Inredning h Smycken h m.m.
Alla hantverkare utomhus!
Fika inne i bygdegården.
Kontant eller Swish.
VÄLKOMNA!!

VÄLKOMNA till en välfriserad och
färgstark föreställning!
Som

för n klippt och
osta
lgike skuren
r!

I marginalen...

Nyfikenhet är veken i kunskapens ljus.

PiWi

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bygdegårdens Dag 2021 Filmafton i
hembygdsgården!
Söndag 21 november. Kl. 12.00-16.00

Onsdagen 10 november kl. 18.30
visas i Vika hembygdsgård
(utställningshallen) en film om gamla
skidåkare (Sverige-eliten på 30- och
40-talet). Filmen är ca 1,5 timme lång.
Varmt välkomna!
PS. Trots släppta restriktioner är vi
rädda om varandra. Vi håller avstånd
och den som känner sig krasslig
stannar hemma. DS.

Om det är möjligt p.g.a.
smittspridningen
försöker vi servera

adventskaffe i hembygdsgården
söndagen 5 december,
Se mer information i Vikabladet
december.
Vika byalag

4 aktiva tassar &
Catrins hundspa
bjuder in till öppet hus
Tomtlarsbacken 4
Vikas gamla missionshus

Söndagen den 21/11 -21
kl 11.00-14.00

Lördag 27 november
150kr inklusive fika.

Kl. 15:00

Välkomna !

Kontakt Inger Gunnars 073-6214012

Vi bjuder på glögg och
pepparkakor
Välkommen!
(utan hund denna dag)

