
Våren i Vadensjö 2017

Hela våren
Vadensjös Bokklubb. Vi ses en tisdagskväll i månaden, då vi äter soppa och diskuterar 
månaden bok. Vi läser allt mellan himmel och jord; deckare, klassiker, nobelpristagare, 
humor, romaner, historiskt .
Aktivitet i samarbete med Vuxenskolan.
För info kontakta Liza 0704-334628.

Fredag  3 mars kl 19.00
Fredagsquiz i Byastugan. Var och en tar med valfri mat och dryck. Karina och Pia 
underhåller oss. Ingen anmälan. Bara kom och ha trevligt tillsammans.

Söndag  12 mars kl 15.00
Årsmöte Vadensjö Byagille. Alla medlemmar; slut upp och var delaktiga i besluten!
Fika. Hemlig gäst.

Onsdag 22 mars kl 18.30
Intressant föredrag av Leif Winter som kommer till Byastugan och berättar för oss om 
biodlingens ädla konst. Anmälan till Kalle via mail till karl-olof.nilsson@svenskakyrkan.se 
eller via SMS 0702-933480 senast sönd 19 mars.
Aktiviteten är ett sammarbete med Vuxenskolan.

Lördag 1 april kl 10.00
Städdag i byn. Vi gör byn vårfin under ett par förmiddagstimmar. Samling som vanligt på 
Byastugans parkering eller vid Stationen nere i byn. Efteråt firar vi med soppa och kaffe. Ta 
med egna handskar, men plastsäckar finns på plats. Ingen anmälan, alla är välkomna att 
göra en insats för Vadensjö. 
För info kontakta Liza 0704-334628.

Skärtorsdag 13 april kl 16.00
Pia leker traditionella påsklekar med barnen i Byastugan. Fika. 
Anmälan till Pia 0737-276581 senast 10 april.

Lördag 3 juni kl 10.00
Vi i Aktivitetsgruppen tänker oss en Loppis på Byastugans parkering men fika inne i 
Byastugan. Men då behöver vi någon som vill ta hand om detta och sköta alla förberedelser. 
Intresserade kontakta nån av oss i Aktivitetsgruppen.

Lördag 26 augusti kl 13.00
Grillat och boule vid Byastugan. Vadensjö byagille firar sommaren med att bjuda alla 
medlemmar på grillat. Medtag egen dricka. Anmälan till Pia 0737-276581 senast 20 augusti.

För mer information sök upp vår eminenta hemsida: www.vadensjö.se
Inte medlem?  Kontakta Pia 0737-276581 så fixar hon det snabbt och lätt.
Varmt välkommen till Vadensjö Byagilles vårträffar.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan
Bokcirkel och biföredrag med Leif Winter
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