
Höstaktiviteter i Vadensjö 2021

Nu är det dags att komma igång med lite aktiviteter,
såklart ska vi fortsatt vara lite försiktiga för pandemin "lever" kvar.
Hoppas och tror att många är vaccinerade ;)

6/11, lördag, lyser vi upp vår by med marschaller/ljuslyktor längst vägen när mörkret börja falla.

26/11, fredag kl.18.30, är det dags att prova olika sorters glögg tillsammans med Birgitta från 
Systembolaget. Det sker till självkostnadspris ca. 250 kr för medlem och 350 för ej medlem, där 
även smörrebröd , 3 st, kaffe och pepparkaka ingår i priset.
Dryck till maten tar vi med själv. 
Anmälan görs till Pia, 073-7276581, gärna sms, senast 22/11.

12/12, söndag, möter vi lucian med följe utomhus vid Byastugan, vid kl.16.
Karin håller i trådarna och kommer lägga ut på facebook när det närmar sig. Hoppas att många barn
i olika åldrar vill vara med, en mysig och stämningsfull tradition!! :)
Lussefika kommer att finnas!

21/11, söndag, finns det möjlighet att binda sin krans eller ljusfat med hjälp av Gun-Britt. 
Material till självkostnadspris. Vi startar med fika kl.15 á 25 kr. 
Anmälan görs till Malin via mejl malin.puh@gmail.com eller på FB.

Bokcirkeln har haft uppehåll i pandemin men kan tänka sig komma igång om intresse finns.
Titta in på vår hemsida www.vadensjo.se eller Facebook.

Hoppas ni vill vara med på någon/alla våra aktiviteter, det skapar gemenskap för vår by och bra 
grannsamverkan.

Vi i styrelsen kämpar på med bla. busslinjen och kommer ut med en enkät till er som vi hoppas ni 
besvarar, så vi får ett nytt underlag att lämna in/arbeta vidare med.

Byastugan är ju som ni alla vet inte i bästa skick, så vi behöver idéer/förslag om hur vi kan komma 
vidare. Allt handlar såklart om pengar... vi tror att det finns intresse av ha huset och byaförening 
kvar??!

Ni som ännu inte är medlemmar eller bara glömt att betala så går det bra att betala in på bankgiro : 
5233-3150 skriv namn och adress, 150 kr ensam hushåll, 300 kr flerhushåll.
Vid frågor kontakta vår kassör Jörgen Düberg, 0707- 462871.

Vi ser gärna fler som vill vara med i vår styrelse och i aktivitetsgruppen, skriv en rad på vår mejl : 
byagillet.vadensjo@gmail.com

Vi ses i höst!
Varmt Välkomna!
Önskar Aktivitetsgruppen och styrelsen i Vadensjö Byagille �
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