Nyhetsbrev - Juni

En liten sammanfattning av vårens händelser:
- På angeltävlingen vid Stavssjön i mars fick vi 47 anmälda deltagare, några fler än förra året. Fisket gick
bra och nästan samtliga deltagare fick pris. Vi hade tre uppskattade lotterier och när tävlingen var slut var
alla vara nöjda med dagen.
- I början på april var det ”Jobba ihop en kolbulle”. Då samlades ett 10-tal medlemmar för att gallra vid
bron vid Silfors sågen. Veden kommer att användas till kolmilan i augusti.
- Sista april firades på ungefär samma sätt som föregående år. Vi hade skön brasa, fin och traditionell sång
av medlemmar från Smyrna församlingen, hamburgare och korv, kaffe med bröd, lotterier och sist men inte
minst, godisregn. Det är trevligt att så många, även barnfamiljer, vill komma till vårt firande.
- På Vårmarknaden hade vi 27 marknadsstånd samt en stor godis/ballong vagn. Försäljarna, varav fyra var
nya, var mycket nöjda med hela vårt arrangemang. Flera av knallarna var förvånade över att det kommer så
många besökare. Det är ju ett gott ”betyg” åt samtliga inblandade!
- Under Stora Hälsingegårdarnas dagar hade vi ungefär lika många besökare som förra året. De flesta
kom vid lunchtid och på eftermiddagen. Vi sålde ca 20 tallrikar med ostkaka samt kaffe med bröd.
Vi hade 6 uppskattade visningar vid våra Hälsinggårdar med ca 40 deltagare.
Medlemsregistret
Vi forsätter jobba med att få ett komplett register med namn på samtliga medlemmar. Tidigare har vi
registrerat familjer med endast ett namn. Viktigt när ni betalar medlemsavgiften att uppge namn på
samtliga familjemedlemmar!
För att minimera kostnaderna vid våra utskick vill vi gärna att ni anmäler er på vår hemsida med er
e-mailadress. Under rubriken ”Långheds nyhetsbrev” klickar man på ”Anmälan till Nyhetsbrev”.
Köket
En stor fråga för oss är upprustning av köket samt handikappanpassad toalett och entré. Vi kommer att
lämna in en ansökan om ekonomiskt bidrag från Allmänna arvsfonden samt ansökan om bidrag för verksamhet riktad mot våra ungdomar, nyanlända och svenskfödda. Den verksamheten kommer att handla om
gamla traditioner gällande mat och hantverk och därmed behövs ett väl fungerande, upprustat kök.
Sponsorer
Vi har skaffat 4 nya ute-bord och bänkar till bygdegården och smedjan samt nya vägskyltar inför våra
marknader. Detta har vi lyckats göra med hjälp av generösa sponsorer och med hjälp av ett arbetslag från
vår kommun. Stort tack till alla!
Kommande aktiviteter
Vill påminna om aktiviteter som vi redan har skrivit om:
Taco-kvällarna (vi tar helst emot kort vid betalningen), Stora hälsingegårdars stafett 6 augusti,
Kolmiletändning 18 augusti, Höstmarknad 2 september, Julmarknad 2 december, Luciafirande i december.
Följande evenemang har tillkommit:
- Teaterföreställning söndag 27 augusti. Mer information senare bl a på hemsidan & facebook
- Musikgrupp fredag 29 september. Annonsering/mer information senare bl a på hemsidan & facebook
- 20-års jubileum; datum bestämt till lördag 28 oktober. Återkommer mer om detta - håll utkik!
Vi har så många trevliga aktiviteter och vi är så tacksamma för alla ideella krafter som finns i
föreningen. Vi hoppas ändå att fler kan hjälpa till, bara nån enstaka gång per år. Hör av er!
Önskar er alla en skön sommar!
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