NORLBYGDABLADET
JUNI 2013
Biblioteket har öppet måndagen den
3/6 kl 17.00 –19.00. Sen tar vi
sommarlov och öppnar igen den
19/8.
Skön sommar önskar Ulla, Kristina
& Berit.

Stickcaféet tar sommaruppehåll och
återkommer till hösten.

Föreningar och företagare i
Norlbygda-Rissnabygden!
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!
God smakrik mat för alla evenemang
i bygden!

Rissnaortens hbfs Minnesfond
för gåvor till minne av anhöriga,
släktingar och vänner som gått bort.
Även gåvor med anledning av andra
högtider och bemärkelsedagar mottages.
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!
FIBER I NORLBYGDA, MER INFO PÅ www.ffhprojekt.se/rissnafiber
VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på

Mer info www.norlbygda.com mg/bm
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FIXARDAG PÅ ZENIT
LÖRDAGEN DEN 1/6
kl. 10.00—14.00.
Dagen avslutas med kaffe
&
korvgrillning
Nu har DU chansen att medverka till att vi
gemensamt kan genomföra sommarens alla hembygdsföreningens arr. Kan du baka ex tårtbottnar, fika– el tunnbröd, kams och ostar. Eller vara
med inför, under eller efter arrangemanget vore
det kanon! Musikanter, diktläsare och andra kulturpersonligheter (lägga fram hatten arrangemang
i arangemanget) Tveka inte, kontakta Berit M
0693-600 31, 070-543 99 87, eller till
Ruth N 0693-600 50, 070-383 79 68

20- års  
JUBILEUMSFEST
ÄLGTJOA
LÖRDAGEN DEN 31/8-2013 kl 20.00-24.00
Dans till The Relativs, med
rötter från Boggsjö.
Och kommer även Kentucky???

Kolbullekvällar på Lillsandsvallen
tisdagar kl 18.30—20.00. 2, 9, 16,
23/7.

Traditionellt midsommarfirande 21/6
i  fäbodmiljö  på  Lillsandsvallen,  Rissna.
Start kl 14.00 med lövning, smyckning
och resning av stången.
Dans, sång, fiskdamm, tävling,
servering mm.

Gudstjänst i
Boggsjö kapell.
Söndagen den 26/5 kl 11.00
VÄLKOMNA!

F
FIBER I NORLBYGDA, MER INFO PÅ http://ffprojekt.se/rissnafiber/
VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på

Mer info www.norlbygda.com mg/bm

