Vårens aktiviteter i vår byastuga 2019!
Så var det dags för vårens program och vi hoppas ni hittar något som kan passa
er!
Vi tar tacksamt emot förslag på aktiviteter och om det är någon som vill hålla i en
aktivitet?!
Söndagen den 24/3 är det årsmöte kl.14, inbjudan har ni fått på separat lapp.
Vi ses!
Onsdagen den 3/4 kl.18.30 kommer Mia från Gröna gården och berättar om
hur vi kan fixa i vår trädgård, design, anläggning, skötsel m.m. Vi bjuder på fika!
En liten peng kostar det, 50:- för medlemmar och 70:- för icke
medlemmar.Välkomna! Anmäl till Malin via facebook eller malin.puh@gmail.com
senast den 29/3.
Lördagen den 6/4 kl.10.00 städar vi i vår by. Vi träffas vid byastugan eller vid
busskuren mitt i byn. Sopsäckar delas ut men rusta er med oömma kläder och
handskar! Ärtsoppa och ev. pannkakor serveras efteråt i byastugan.Vi ses!
Frågor?! Kontakta Karina tel.0768508898
Skärtorsdagen den 18/4 kl.16 träffas alla påskgummor, påskgubbar, harar,
kycklingar m.m för vår årliga påsklek med äggrullning och "katten ur tunnan".
Medtag kokta ägg, minst 1 per/person. Kläder för utomhuslek. Det bjuds på fika!
Anmäl till Pia via facebook eller på tel. 0737276581 senast den 14/4. Välkomna!
Söndagen den 5/5 kl.11-14 är det plant- och fröloppis utanför byastugan.
Sått för mycket? Plantor över? Tog alla sticklingarna? Tagit egna fröer? Hittat
självsådda plantor i rabatten? delat perenner? Vi bjuder in till plant och fröloppis
där du kan sälja eller köpa för en billig peng eller kanske byta med någon. Har du
inget att sälja/byta är du välkommen ändå för att mingla med andra odlings och
trädgårdsintresserade grannar. Fika kommer att säljas där intäkterna går till
Wadensjö byagille. Kontakt Maria Roos unosdotter6@hotmail.com 070-600 75
29
Fredagen den 10/5 kl. 18.30 provar vi olika sorters öl med Birgitta från
systembolaget. Vi äter kycklingsallad och bröd, medtag egen dryck till detta, och
kaffe+ kaka efteråt. Kostnad ca. 150:- för medlem, 200:- icke medlem. Anmälan
till Pia via fb eller på tel 0737276581 senast 5/5. Välkomna!

Bokcirkeln är i full gång och de ser gärna fler intressenter. De träffas en tisdag
i månaden, diskuterar boken de läst och avnjuter en god soppa tillsammans.
Kontakta Liza för mer info 0704334628

Vi har planer på att få reda på mer om gravkullarna på Rönneberga backar men
får återkomma med dag och tid. Detsamma gäller för att samordna ett
teaterbesök i maj/juni på Sofiero med Jörgen Düberg som aktör. Titta in på vår
hemsida, www.vadensjo.se, facebook och vi sätter ut gatupratarna.
Hoppas vi ses! Välkomna!
Aktivitetsgruppen: Kalle, Malin, Anette, Karina och Pia

