
 

 

Vår och sommar med Ardre Sockenförening 2020 

              

18/4   Städning i Mullvaldsänge kl. 10:00 

Vi plockar grenar och städar inför växtsäsongen. 

Alla intresserade är välkomna! 
 

10/5 Fagning i Mullvaldsänge kl. 10:00 

Fagningen är påbörjad av tre tappra och nu behöver det slutföras. 

Vi jobbar en stund för att hålla vårt fina änge i skick. 

Det bjuds på fika. 

Alla intresserade är välkomna! 

 

24/5 Strandstädning kl. 10:00 

Vi går tillsammans längs vår fina strand och plockar skräp, och 

avslutar med fika vid Vitvär. 

Samling vid Vitvär, medtag eget fika. 

Alla intresserade är välkomna! 

 

25/5 Akvarell målning i Ardre bygdegård kl. 10:00 

Ett gäng ardrebor målar akvarell i bygdegården mellan kl. 10:00 - 

15:00. Alla är välkomna i mån av plats. 

 

11/6 NATURMORGON med Tomas Carlsson 

Kl: 07:00 träffas vi vid Mullvalds änge för att njuta av fågelsång och 

flora. Tomas berättar om vad vi ser och hör. Medtag eget fika. 

Alla intresserade är välkomna! 

 

 

 



18/6 ”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. 

Alla intresserade är välkomna! 

 

25/6 Akvarell målning i Ardre bygdegård kl. 10:00 

Ett gäng ardrebor målar akvarell i bygdegården mellan kl. 10:00 - 

15:00. Alla är välkomna i mån av plats. 

 

26/6 Akvarell målning i Ardre bygdegård kl. 10:00 

Ett gäng ardrebor målar akvarell i bygdegården mellan kl. 10:00 - 

15:00. Alla är välkomna i mån av plats. 

 

6/7 Tändning av Sojdet 

Ett lite mindre sojde i år. Tänds utan annonsering pga. Covid-19. 
 

23/7 Slåtter i Mullvalds änge 

Slåtter kl: 13.00. Det bjuds på kaffe. 

Kom hellre en kort stund än inte alls, all hjälp är uppskattad. 
 

29/8 Vernissage i Ardre bygdegård kl. 13:00 

Ni kommer att få ta del av bilder skapade med varierande teknik, 

med varierande motiv, men samtliga målade denna sommar i 

Ardre. 

 

Varmt välkomna! 

/Ardre Sockenförening 


