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Verksamhetsplan 2018/2019
Fågelholkssnickeri (onsdag 11/4 kl 18) Kom hem till Olle Persson och snickra en fågelholk.
Kontakta Olle vid intresse, 070-563 38 09.

Städdag (söndag 22/4 kl 9) Kom och gör fint ute på gården, ta med räfsa och ett glatt
humör. Kolbulle serveras och fika.(Karin Fredin)

Valborgsfirande (måndag 30/4 kl 19) Vi träffas på Sjulsberg för att gemensamt gå ner till
kasen med facklor. (Fredrik Persson Jon-Erik Bergquist)

Styrelsemöte 26/4 kl 18
Grillafton (lördag 9/6 kl 18:00) Då återkommer en tillställning som dragit mycket folk. Håll
ögonen öppna för sista anmälningsdagen.(Johan Engholm)

Midsommarfirande (fredag 22/6 kl 10:00) Ett firande för hela familjen. Vi träffas hemma hos
Olle Persson för att åka traktor och vagn till Lappängarna för att plocka blommor med
sedvanlig klädning av stången och dans vid Klintmon kl 11. (Fredrik Persson)

Surströmming (fredag 17/8 kl 18:30) Kom och ät denna delikatess, anmälan behövs, det
görs till Ulf Svensson.

Styrelsemöte 6/9 kl 18:45
Traktorutflykt (september) med traktorveteranerna. En ny aktivitet som kanske kan bli en
tradition. Åka traktor och vagn till exempel Hedåssjön för att grilla korv och fiska, något för
hela familjen. Håll ögonen öppna för detta evenemang.

Viskäll (lördag 27/10 kl 19) Kom och sjung allsång! Något ätbart kommer att
erbjudas.(Cecilia Lundell, Emma Nordebo Snygg, Johan Engholm och Karin Fredin)

Styrelsemöte 8/11 kl 18:45.

Berättarkväll (torsdag 15/11 kl 19) Kom gärna med förslag, ta kontakt med Pär Eriksson.

Lucia (söndag 9/12 kl 14) Dags för Lucia, kom och var med! Liten som ung. (Pär Stenberg
och Kristin Brun)

2018
Pubafton (lördag 26/1 2019 kl 20) En välbesökt kväll med bra musik och trevliga samtal.
(Tobbe Dolk, Linda Dolk Gybo)
Styrelsemöte 7/2 kl 18:45
Fastlagsrännet (söndag 10/2 kl 14) Här deltar alla med bästa förmåga på skidor runt ett spår
som avslutas med välförtjänt semla. (Cecilia Lundell och Terese Blomdahl)
Huggkursnappet (lördag 2/3 kl 9) Pimpeltävling för hela familjen. (Linda Dolk Gybo och
Tobbe Dolk)
Årsmöte (söndag 24/3 kl 11) Brunch serveras, kom och var med på mötet för att du tycker
att ett arrangemang saknas i vår regi.
Påskpyssel (söndag 14/4 kl 14)
----------------------------------------------------------------------------------Mycket händer under året som du kan läsa, vill du engagera dig i föreningen är du
välkommen att göra det. Har du egna förslag på evenemang eller vill kontakta någon i
styrelsen ring oss: Emma Nordebo Snygg tfn 0653-16111, Karin Fredin tfn 0653-15177,
Torbjörn Fredin tfn 070-327 09 40, Linda Dolk Gybo tfn 073-031 52 66, Pär Stenberg tfn 070226 55 00, Cecilia Lundell tfn 073-034 88 85 och Johan Engholm tfn 070-366 99 30.
Avvikelser från verksamhetsplanen kan ske, håll koll på hemsidan; wwwsjulsberg.se eller
facebook.
Vill du boka skolhuset för privat fest eller annat så ringer du till Helena Olsson tfn
0702524217.
Gym på Sjulsberg! Besök vårt gym. Allt är gratis för medlemmar. Om du är under 18 år är
medlemskapet gratis när en av dina föräldrar är medlem.
Medlem? Betala 100 kr till bankgironummer 5890-0994, swisha via nr 1235900014.
Bytt adress? Skicka den nya till info@sjulsberg.se
Har du en e-postadress, skicka den till info@sjulsberg.se
Hoppas vi ses och välkommen till föreningens evenemang!! //Styrelsen.

