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Veckholm den 17 januari 2020 

 
 
I år har styrelsen fått nytt blod i form av fyra nya 
styrelsemedlemmar, vilket lett till nya idéer och 
projekt. Utöver oss i styrelsen finns ett antal 
trogna volontärer som hjälper till och ser till att 
allt flyter på, och medlemmar som drivit egna 
idéer och aktiviteter såsom vår populära 
tisdagsdans. 
 
Kommande verksamhetsår är under planering, 
redan nu kan vi tipsa om några programpunkter. 
Har du egna idéer på aktiviteter vi kan anordna, 
eller vill driva aktivitet? Ta kontakt med oss! 
 
Hjärtstartaren finns nu på plats utanför entrén 
och ett flertal utbildningar har genomförts. Håll 
utkik efter fler erbjudande om kurser i HLR 
framöver – föranmäl gärna intresse! 
 
Lördag den 7 mars kl 18.00 blir det musik! Då 
gästas Trögdgården av vokalgruppen Norrsken 
och prel. även progglegenden Coste Apetra! 
 
Söndag den 22 mars kl. 14 hyllas Siwan & Lill-
Babs i lekfullt humoristiska & musikaliska 
föreställningen Den som glad är. Artist är Anna 
Bromée och showen – som gått för fulla hus 
sedan 2014 – är 90 min lång.  
 
Solcellsmontering är inplanerad och vi behöver 
hjälp av fler frivilliga för att det ska gå snabbt 
och enkelt. Anmäl dig till 
trogdsgarden@gmail.com eller Gunnar Öberg på 
0707-14 22 62.  
 
Monteringen kommer att ske: 
24/4 – Uppsättning av byggställning. 
25/4 – Underarbete, ev. målning. 
2/5 alt 3/5 – Målning och montering solceller. 
17/5 – Reservdag. 
 
Lördagen den 7 november är det dags för årets 
Reselotteri! Sist var det fullsatt till sista man – en 
riktig succékväll! 
 
 
 
 
 

 
Bioklubben ”Det är serverat!” har som vision att 
vi blir ett gäng som tittar på film och äter 
tillsammans – mat och dryck kommer att vara 
inspirerade av filmens tema. Kanske blir det tom 
maskerad någon gång… 
 
Bioklubben ”Biotajm” kommer visa film för 
målgruppen barn och unga, med olika teman 
inspirerade av filmen.  
 
Föranmäl gärna intresse till bioklubbarna på 
trogdsgarden@gmail.com så håller du dig 
uppdaterad om inplanerade visningar! Passa på 
att önska filmer samtidigt! Vår bioanläggning går 
även bra att hyra för privata tillställningar, eller 
för offentliga. 
 
Håll utkik på hemsidan och Facebook för mer 
information om Trögdsgårdens aktiviteter. 
 
*** 
 
Redan nu kan vi alltså lova att även 2020 blir ett 
år med både nyttiga och roliga aktiviteter. Men 
en bygdegård är beroende av stödet av sina 
medlemmar – ekonomiskt (medlemsavgiften) 
såväl som det ideella arbete som behövs för att 
driva lokal och aktiviteter. Bli engagerad! I vår 
verksamhet träffar du nya människor och får 
chansen att utvecklas, samtidigt som du gör 
något för bygden! 
 
*** 
 
Välkommen till årsmötet! Då berättar vi mer om 
verksamheten och planerna för 2020, samtidigt 
som du får chansen att komma med förslag. 

 
 
De varmaste hälsningar från styrelsen!
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Glöm inte att betala medlemsavgiften – då missar du inga aktiviteter 2020! 
Betala via BG 139-3750 eller Swish 123 521 8821 

(läs mer om priser och villkor på sid 2.) 
 
_____ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


