NORLBYGDABLADET
JANUARI /
FEBRUARI 2014

God smakrik mat för alla evenemang i
bygden!
Planerar du en släktträff eller bröllop till
sommaren?
Menyförslag hittar du på
www.margitascatering.se
För bokning samt info. Ring 0693-600 44,
070-235 1304

Jämtlands Läns Kaninavelsförening
har kaninutställning
på Zenit i Rissna lördag den 25/1
Start kl 09.00 fram till ca kl 14.00
Här finns möjlighet att fråga
och titta på en mängd olika
sorters kaniner.
Lotteri, information om föreningen,
Fika och lunch finns också!
Grattis inträde!
Välkomna!
SAVE THE DATE!
10-års jubileum
Rissnadagarna
lörd—sönd
19-20juli!

UG-basket!
Nu har du chansen:
Sökes ungdom för ledare!
Kontakta Lisa Kaape Lindqvist för mer
instruktioner 070-259 15 07

Hö med hemkörning önskas köpas.
Ring Martinsson 0693-600 31.

Du som är intresserad att medverka i våra
arrangemang under våren vid bl.a.
soppluncher, på ett eller annat såsom att baka
fika– eller tunnbröd, servera,
musikanter, berättare, dikter etc.
Ring Margita Gustafsson 0693-600 44,
070-2351304
eller till Berit Martinsson 0693-600 31,
070-5439987.

VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på
mg/bm

Mer info www.norlbygda.com

NORLBYGDABLADET
JANUARI /
FEBRUARI 2014

Detta händer på Zenit under våren!
Biblioteket måndagar kl 17.00—19.00. Öppnar igen 20/1.
Sopplunch 11.30—14.00 fredag 24/1 Börjesjö, fredag 21/2
Mjösjö (?), fredag 21/3 Boggsjö, fredag 25/4 Herrgård.
Stickcafé en måndag/månad kl 17.30—20.00, 20/1, 17/2,
17/3, 14/4, 26/5 = avslutning.
Jamtlands nationaldag 20-års jubileum, onsdag den 12/3
kl 12.00—14.00.
Herrgård matlagning för män en onsdag/månad.
UG ungdoms– och fritidsverksamhet, LAN-träffar och pingis på
lov.
Basket måndagar kl 18.00—19.00.
20140430 ”Braspinnen” har nått Boggsjö som arrangerar sista
aprilfirandet kl 19.00 - 01.00.
Zenit värdar
Januari : Roger Karlsson
070-694 61 15
Februari: Peter Svanström
070-545 06 03
Mars: Margita Gustafsson 0693-600 44
070-2351304 /
Berit Martinsson 0693-600 31
070-543 99 87
Kontaktas vid uthyrning och upplåsning
av Zenit

Föreningar och
företagare i
NorlbygdaRissnabygden!
Skicka kommande
händelser
och material för
införande i
Norlbygdabladet
och på
www.norlbygda.com
till
info@norlbygda.com.
Vi är en bygd för alla
till alla!

RHBF tar tacksamt
emot bidrag och
sponsring isamband
med att vi tänker köpa
in en hjärtstartare för
bygden till Zenit.
Priset är idag 12000:och om vi hjälps åt så
kan vi möjliggöra detta
köp!
”Hjärtstartare” Bg
5204-6489

Varmt välkomna till Klimat - och Energirådgivning av Lina Glad på februaris
sopplunch.

DU är varmt välkommen som medlem i
Rissnaortens hembygdsförening!
100:-/pers och 150:-/familj sätts in på bgnr 5204-6489 eller
kontakta kassör Peter Svanström, 070-545 0603.
Många medlemsevenemang är planerade under året och du får även billigare hyra på Zenit!

Tillsammans får vi roligt och blir en stark förening!
VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på

Mer info www.norlbygda.com mg/bm

