Veckholm den 25 januari 2019

Ännu ett intensivt år är till ända. Med hjälp av
Boverkets ekonomiska stöd har vi under 2018
kunnat satsa på ungdomsaktiviteter med
sommarens ungdomscoacher. Vi har
uppgraderat vår fina lokal med ny teknik, som
gör det möjligt att bl.a. visa film och hålla
föredrag enklare. Nya bord och stolar finns på
plats, samt höj- och sänkbara skrivbord på
övervåningen. Ny köksutrustning, iPads mm
väntar också på att invigas till sommaren, då vi
bl.a. hoppas kunna erbjuda en
glasstillverkningskurs för yngre.
Styrelsen har även tagit beslut om att köpa in en
hjärtstartare för föreningens egna pengar. Vi
återkommer under våren med mer information
om detta samt erbjudande om en kurs i HLR.
Söndag 17 mars kommer Panikteatern på besök.
Äntligen Tjarli! passar alla barn mellan 3–8 år.
Onsdagen den 12 juni är det dags för ett kärt
återbesök – då kommer Erika Baier & the
Business som levererar modern, tung och
svängig blues. Ni som varit med tidigare vet att
det brukar bli grymt! Passar hela familjen, släkt
och vänner på besök till skolavslutningen.

Så redan nu vågar vi lova att 2019 kommer att
erbjuda roliga aktiviteter, men också en del
utmaningar för styrelsen. För en bygdegård är
beroende av stödet av sina medlemmar –
ekonomiskt (medlemsavgiften) såväl som det
ideella arbete som behövs för att driva lokal och
aktiviteter.
Hjälp oss i vårt arbete – just nu behöver vi fylla
en hel städgrupp, och vi behöver också ett nytt
programråd. Vi vill gärna uppmuntra våra unga
att komma med idéer och driva aktiviteter! Ta
chansen att lära känna nya människor, samtidigt
som du gör något för bygden.
Välkommen till årsmötet! Då passar vi även på
att berätta mer om verksamheten och planerna
för 2019, samtidigt som du får chansen att
komma med förslag!

De varmaste hälsningar från styrelsen!

Lördag den 9 november firar Reselotteriet 10 år
med en extra påkostad fest!
Tips! Håll utkik på vår hemsida eller Facebookgrupp för uppdaterad information!
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För vissa aktiviteter måste du vara medlem, så varför inte betala medlemsavgiften redan nu?
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