Sommar med Ardre sockenförening 2018

9/6

Planering av midsommarfirande och informationsträff med
Bygdegårdskommittén.
Ardre Bygdegård kl: 10.00. Alla intresserade är välkomna!
Anmäl er gärna till Karin Pettersson 070-450 48 87

21/6

”Ardrerullet”
Traditionen fortsätter. Samling vid Gunfjauns kapell kl: 20.00 för att
starta årets cykeltävling i vem som kan rulla längst. Medtag cykel
och egen fikakorg. Inställt vid dåligt väder.

22/6

Midsommarfest vid Ardre Bygdegård kl: 13.00
Varmt välkomna att fira midsommar med oss! Vi binder
midsommarstång och dansar kring den. Prova på att kasta
stenvarpa! Det kommer även finnas lotteri och kaffe med tårta till
försäljning. Öppet hus i Arkivboden.
Vill du skänka en tårta eller en vinst till lotteriet?
Hör av dig senast 19/6 till: Karin 070-450 48 87.

26/6

Medlemsmöte kl: 19.30-21.00
Monica Syversen berättar om tjärbränning och sitt studiebesök i
Finland.

?/7

Iläggning vid Ardre Sojde kl: 08.00
Sojdet staplas inför tändning. Alla hjärtligt välkomna!
På grund av eldningsförbud så vet vi ej vilket datum det blir.

?/7

Sojdet tänds kl: 18.00
Tjärbränning pågår i 4-5 dagar.
På grund av eldningsförbud så vet vi ej vilket datum det blir.

7/7

Medlemskväll med musik i Ardre Bygdegård kl: 19.00.
Dag Westling spelar irländsk och skotsk musik - ett musikprogram
som blivit mycket uppskattat av tidigare publik.
Drycker och tilltugg finns att köpa till humana priser.
Mer information kommer senare.
Anmälan till Agneta Dahlberg 073-501 93 89
Varmt välkomna!

18/7

Slåtter i Mullvalds änge
Slåtter kl: 13:00. Det bjuds på fika.

28/7

Bakluckeloppis vid Ardre Bygdegård kl: 13.00
Välkomna att loppisfynda eller varför inte passa på att städa ur era
förråd och sälja lite saker! Försäljning av fika kommer finnas.
Är du intresserad av att sälja är kostnaden 100 kr/ bil och vi önskar
att försäljare är på plats senast kl: 12.30.
Anmälan sker senast 20/7 till Karin Pettersson 070-450 48 87.

Varmt välkomna!
/Ardre Sockenförening

