Information från
Långheds bygdeförening
Spara gärna detta!

Långheds bygdeförening 20 år!
1997-2017
Vi har mycket på gång i Långhed:
18 mars
30 april
13 maj
27-28 maj
Juli
6 aug
18 aug
2 sept.
2 dec
dec

Angeltävling Stavssjön, kl 7-12, lotteri
Valborgsfirande på Bagarmyren, fika från kl 19.30, brasan tänds ca kl 20
Vårmarknaden, Bygdegården, kl 10-15, kolbullar, kaféet öppet
Hälsingegårdarnas dag, kaféet öppet
Taco-kvällar på Bygdegården, fredagar, kl 17-20
Stora Hälsingegårdars stafett, kaféet öppet
Kolmiletändning, Smedjan, kl 18.30, kolbullar, kaffe
Höstmarknaden, Bygdegården, kl 10-15, kolbullar, kaféet öppet
Julmarknaden, Bygdegården, kaféet öppet
Luciafirande, kaffe

Sen måste vi naturligtvis fira att vi fyller 20 år. Bygdeföreningen vill återkomma
med mer information om detta. Läs gärna på vår fina hemsida och håll er uppdaterade!
www.langhed.se eller på facebook: Träslottens rike.
Glöm inte bort att vi gärna hyr ut våra olika lokaler i Bygdegården.
Läs mer på hemsidan eller kontakta Margareta Göllas 0271-13125, 073-0881750
Långheds bygdeförening är en ideell förening, så våra aktiviteter bygger på att
medlemmar och övriga intresserade vill hjälpa till.
I vår förening finns ett mycket stort engagemang. Många bidrar med eget arbete, idéer
och ekonomiska bidrag och vi har trevligt tillsammans!
Vi vill gärna att ännu fler kommer till oss, för man kan hjälpa till
på många olika sätt t ex:
-i kaféet; kaffekokning, bakning, diskning m m
-grädda kolbullar
-som hjälp vid taco-kvällarna
-vakta kolmilan
-hjälp att samla in priser vid lotterier m m
-ekonomiska bidrag
-eller egna förslag
Några stora frågor som engagerar
oss just nu:
Hur firar vi 20 år?
Hur jobbar vi vidare med visionen
om ett upprustat kök?
Nya, anpassade, tillgängliga toaletter?
Hur finansierar vi allt?
Ju fler vi är tillsammans
desto roligare får vi det!

Kontakta någon i styrelsen om du har
idéer, vill bli medlem eller finnas med
som hjälp ibland:
Ordförande: Margareta Göllas, 0271-13125
Sekreterare: Per Hisved, 073-6494114
Kassör: Nils Erik Falk, 0706-593927
Ulla Mortimer, 0271-13105
Margareta Englund, 070-2514327
Erik Lindqvist, 070-5309167
Ulla-Britt Norberg, 070-2341984

