Wadensjö Byagille
Höstprogram 2020 för vår by, Vadensjö
Så har det blivit höst och mörkret smyger sig på …
och så har vi Corona att förhålla oss till...!! ��

Vi har fått till några sammankomster som utgår från avstånd och friska människor,
stora som små och som med kort varsel kan ändras!
Följ oss på facebook eller vår hemsida, www.vadensjo.se

# Vi lyser upp vår by med att tända marschaller längst med vägen/vid våra hus
Lördagen den 31/10 med start kl.17.00
# Vi håller i traditionen med glöggprovning fredagen den 20/11 tillsammans med
Birgitta Nilsson. Kostnaden är ca. 150:- för medlem och 200:- för icke medlem.
I år blir det 3 st "smörrebröd" som serveras på tallrik och egen dryck medtages.
Ingår också kaffe och liten kaka.
Anmälan görs till Pia på 0737276581, går bra med sms eller via fb, senast den 14/11.
# Kransbindning har också blivit en tradition och erbjuds söndagen den 22/11 i
Byastugan, kl. 10-14, med hjälp av Gunbritt. Material till självkostnadspris.
Anmäl dig till Malin via sms 0704027429 eller på fb,senast 18/11.
# Söndagen den 13/12 kl.14.30, hoppas vi på luciatåg i Vadensjö kyrka.
Förhoppningsvis är det Karin I som håller i det men är det någon som känner sig
sugen går det bra att höra av sig. Mer info kommer på facebook. I år serveras det
fika utomhus vid kyrkan, så stanna gärna till!!
Kalles hembakta lussekatter och köpepepparkakor erbjuds.

Vi hoppas ni kommer på någon eller alla aktiviteterna!
Vi vill såklart gärna ha in ideèr på aktiviteter och om någon önskar hålla i en eller
vara med i vår aktivitetsgrupp. Hör av er!!
Vi önskar fler medlemmar i vårt Byagille, där vi tillsammans skapar gemenskap,
bevarar vår fina by och vill jobba för busslinje, ev.cykelväg m.m. Hör gärna av er till
styrelsen!! Är ni inte redan medlem eller glömt betala så löser ni det genom att
kontakta Jörgen Düberg, vår kassör.

Hjärtligt Välkomna till Vadensjö Byagilles höstträffar 2020!!

