Bya Nytt
Höst /vinter 2010

Ansvarig utgivare:

KIIF:s styrelse för 2010 består av:
Ordförande:

Robert Edskär &
Larsa Högstomm

Sekreterare:

Ingela Aagesson

Kassör:

Iris Berg

Ledamöter:

Roland Berg
Markus Brander
Monica Sandberg
Malin Willander

Suppleanter:

Niklas Eriksson
Monica Fagerstig

-------------------------------------------

Påminnelse till De som glömt att betala
medlemsavgiften för 2010.
Betalning sker till Postgiro nr: 649610-3
Familjemedlemskap (med barn upp t.o.m 15 år): 100 kr
Familjemedlemskap (med Ett barn upp t.o.m 15 år): 50 kr
Enskilt medlemskap: 50 kr
Medlemsavgiften för 2011 skall betalas under Januari månad.
Postgiro nr: 649610-3
Märk betalningen med ert namn och tel. nummer.
Vid frågor: Ring Iris 137 80

Gympa..
Alla gympaintresserade har säkert uppmärksammat att
gympan är inställd tillsvidare.
Förhoppningsvis kommer den igång under
vinterhalvåret och vid uppstart annonseras det på
affär´n.
_______________________________________

Födda
Stort Grattis till Ingela och Robert som
fått en liten pojke, Otto.

_____________________________
Succé i repris
Efter förra vinterns mycket lyckade tripp till Risliden
med god mat och underhållande revy av
RISLIAMATÖRERNA, planerar vi att åka även
denna vinter.
Intresserad?
Hör av dig till Monica: 180 18, (kvällstid)

Bagarstugan
Invigningen av den nybyggda bagarstugan på Folkets
Hus kommer att hållas under november månad.
______________
Det lönar sig att stötta..
De som vill kan redan nu bidra till bagarstugan med en
kontantinsats på 1000:Betalningen innebär att du sedan har rätt till
10 baktillfällen när bagarstugan är färdigställd.
(Ordinarie kostnad 150 kr / baktillfälle)
Betalningen sker till postgironr: 649610-3
Märk betalningen ”bagarstuga” samt med
namnuppgifter.
_______________
Så bakar man..
Vill du lära dig stöpa och baka mjukkaka / tunnbröd så
kan du anmäla ditt intresse till den eventuella kursen.
Ring Monica på tel:
180 18 (kvällstid)

Kärringträffen!
Äntligen är det dags. Vi träffas första gången onsdagen
den 20 oktober kl: 18:00 på Folkets Hus.
Då bestämmer vi kommande träffar under
hösten/vintern..
Ta med eget fika.
Välkommen!
____________________
Bygdeforskning
Nu drar bygdeforskningsgruppen igång igen.
Måndagen den 18:e oktober kl 18:30 träffas vi
på Folkets Hus.
Återkommande träffar under höst/vinter
Kom du också!
Välkommen!
________________________________________
Vad tycker Du vi ska hitta på i byn?
Kom gärna med förslag på kurser eller
aktiviteter som vi skulle kunna ordna i byn.
Lämna förslag i Malins brevlåda (Kattisavan 57)
Alla förslag är välkomna.

KIIF säljer kläder från

Måndag den 15 november på Folket Hus
Kom gärna och titta på produkterna och känn på
kvaliten! Många nyheter i den nya katalogen!
Välkomna in mellan 18.00 och 20.00

Sista beställningsdag
fredagen den 19 nov.

KIIF
_________________________________
Köp ledkort inför skotersäsongen
Detta för att finansiera ledernas skötsel
och behålla dem i gott skick.
Finns hos Roland Berg

Återigen inbjuder vi till

Myskväll med paketspel
Fredagen den 26:e November kl: 19.00
i Folkets hus klubblokal (källaren)
Denna fredagskväll bjuds det på gott tilltugg,
olika spel och trevlig samvaro.
Vi ser detta som en kväll för alla
mellan 0-100 år
Hoppas Du dyker upp.
OBS. Vill du vara med i paketspelet. Ta med
ett paket värde 20 kr.

Kom och svettas
Bastukvällar varje fredag kl 18:30 på Folkets hus.
Pris 25 kr / pers
Alla Välkomna!
________________________________________
Ljusstöpning
Vi stöper ljus någon gång under
november månad.
Tid och datum meddelas senare.
Anmäl ditt intresse
till Birgitta:180 55
________________________________________
Annonsera mera..
Gratis annonser i Bya Nytt!
Ring Malin, 070 - 654 46 33
_____________________________
Ligger det fortfarande något gammalt Byanytt
och skräpar i er tidningshög så lämna det gärna
i Malins postlåda (Kattisavans 57).

KIIF säljer bingolotter
varje vecka...

Lotterna finns även att köpa på affär´n.
___________________________________
Gul Grupp träffas för att planera den
kommande julfesten.
Folkets Hus kl: 18:30 onsdag den 20 oktober
Anders, Monica, Birgitta, Iris, Roland, Jörgen,
Rickard, Robert, Ingela, Niklas, Ann-Gerd, Arne,
Margareta, Larsa
Välkomna!
___________________________________
Den årliga julfesten är planerad till
lördag den 11 december.

Se mer information på den
kommande inbjudan

TACK

TACK

TACK
_____ ______ ______ _____
till besökarna som kom på invigningen av fågeltornet!
Tornet är öppet för alla!
Välkomna
___________________
till alla medlemmar som var med
på KIIF:s fiskedag med middag.
___________
till Petra med personal som ordnade den
mycket goda middagen på KIIF dagen.
____________________
till Alla er som på ett eller annat
sätt ställer upp för föreningen.
___________________

Och inte minst..
till Alla våra medlemmar...

Kattisavans Livs och Camping
Öppettider
Måndag - Fredag 11.00 – 19.00
Lördag, söndag 11.00 - 16.00
Ändrade tider annonseras på ytterdörren.
Handlar´n sänker priserna ut till kund.
Vi hoppas detta kan stärka konkurrensen att handla på
landsbygden jämfört med att handla i centralortena.
I samband med detta plockar vi om i hyllorna och det kan vara
lite stökigt i butiken.
* Afterwork med Pajbuffé
Fredag 22/10 kl: 16.00-19.00 89 kr inkl. måltidsdryck
* Dopp i gryta. Söndag 21/11 kl: 12.00-16.00
* Ev. höst/vinter marknad.
Är du intresserad av att sälja något? Hör av dig.

Bensinstationen fungerar bara till och från och det är
tyvärr inget vi kan göra något åt.
Dock installeras ett nytt kommunikationssystem inom kort
och det ska förhoppningvis fungera bättre då.

Välkommen ! / Petra med Personal
0950 -180 60

_________________________________

Skogen skulle vara
mycket tyst om inga
andra fåglar sjöng än
de som sjunger bäst.
___

-Henry van Dyke-

__

KIIF

___

