Mars
20/3 Tisdag

Juli
kl 19 Afrikaresa i ord och bild
Lars Matsson berättar om sin resa till Serengeti
i Tanzania och bad på Seychellerna.
I bygdegården. Kaffe.

April
22/4 Söndag

30/4 Måndag

21-22/7

Augusti
kl 9-13 Arbetsdag vid bygdegården. Vi städar
ute och inne, målar fönster och andra ytor. Ta
gärna med penslar och räfsor. Vi bjuder på fika
och lunch.

kl 20 Valborgsmässofirande vid bygdegården
med vårtal, allsång och fyrverkerier. Korv och
kaffe finns att köpa. Vi tänder brasan kl 20.

25/8 Lördag

kl 14 Midsommarfirande vid bygdegården.
kl 14 Vi klär midsommarstången.
kl 15 Vi reser midsommarstången. Danslekar,
fika och lottförsäljning. Ta med egen fikakorg
och ett glatt humör.

kl 17.30 Ölprovning med Henrik Blomster
från FERNA Brewery. Pris: 250 kr/person
Föranmälan krävs. Mer info kommer.

25/8 Lördag

kl 19 Kräftskiva i bygdegården.
Ta själv med vad du vill äta och dricka.

Hösten 2018

prel. Vi bygger och kolar en mila.

13/1 2019 Söndag

kl 17 Julfest i bygdegården för små och stora
med gröt och skinkmacka.

Juni
22/6 Fredag

Konstnärer och hantverkare från bygden
visar sina alster i bygdegården. Är du
intresserad av att delta så kontaktar du Calle
Axelsson tel 070-675 18 85.

Mars
16/3 2019 Lördag

kl 15 Årsmöte i bygdegården
Föreningen bjuder på smörgåstårta.

Hyr gärna bygdegården

Stjärnviks bygdeförening

Välkommen att hyra bygdegården i Stjärnvik för
föreningsmöten eller privata fester.

Aktivitetskalender 2018

Följande rutiner gäller:
Kontakta Bengt Eriksson tel 070-2694064 för att boka
bygdegården.
Vi skriver ett enkelt kontrakt för tillfällig hyresgäst.
Hyrestagaren måste vara en vuxen person. Den som hyr
bygdegården ansvarar för att lokalen städas så att den är
trevlig när nästa hyresgäst kommer.
Lokalen rymmer max 80 personer.
Pris 1 maj – 31 oktober:
enbart köket - upp till 10 personer: 250 kronor
större fester med 10-80 personer: 500 kronor

Pris 1 november – 30 april:
(pga elkostnader för uppvärmning av lokalen)
enbart köket - upp till 10 personer: 500 kronor
större fester med 10-80 personer: 1000 kronor

Hej alla medlemmar och andra som är intresserade av att träffas i
Stjärnvik. Här hittar du programmet för våra aktiviteter under
2018. Boka in dem redan nu, och håll utkik efter mer detaljerad
information på anslagstavlan, hemsidan och på Facebook.
Vi vill också påminna om medlemsavgiften för innevarande
verksamhetsår 2018. Avgiften är 100 kronor per person över 18
år. Minderåriga barn är avgiftsbefriade om förälder är medlem.
Betala in avgiften på bankgiro 821-2979 senast den 30 april.
Ange tydligt vad inbetalningen gäller, samt avsändare. Uppge
samtliga familjemedlemmar som avses, även barn under 18 år, så
att vårt medlemsregister blir komplett. Skriv gärna dit din
mejladress också.
/Styrelsen

