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FEBRUARI – APRIL 2015

Nr 1/15

KALENDARIUM
FEBRUARI
04
04
10
14
23
24

HEIMNYTT
Årsmöte
Slöjd
Näverslöjd
Sång
Gammaldanskurs avslutning

MARS
02
03
08
10
17
24
30
31

Styrelsemöte
Danscirkel, Slöjd
Vinterutflykt
Buggcirkel
Danscirkel, Slöjd
Buggcirkel
Sång
Danscirkel, Slöjd
Måndagar:
Tisdagar:
Tisdagar:
Onsdagar:
Torsdagar:

Sång
Slöjd
Gammaldanskurs
Folkdans vuxna
Polskor

APRIL
07
09
14
21
23
27
28

Buggcirkel
MANUSSTOPP
Danscirkel
Buggcirkel
HEIMNYTT
Sång
Danscirkel

1900 - 2200
1730 - 2030
1900 - 2100
1900 - 2100
1900 - 2100

Ordförar´n har ordet.
God Fortsättning på nya året!
och
Hjärtligt Tack för uppvaktningen på min ”19-årsdag”. Presentkortet för luncher var en hit. Det
kommer garanterat till användning.
Årsmöteshandlingarna är klara, när detta skrivs. Handlingarna har denna gång skickats med
email och jag hoppas att de flesta kunnat öppna alla fem försändelserna. Eftersom de har
scannats in, de flesta, så har de blivit onödigt stora/tunga så därför uppdelat i 5 försändelser. Nu
väntar årsmötet, den 4 feb. Det blir ett årsmöte med överraskningar, enligt Aktivitetsektionen.
Ca 15 medlemmar, har ingen meddelad emailadress, så till dessa har handlingarna skickats
som vanligt, via Posten.
Det blev lite galet före jul med utdelning av det lilla ”Tack för hjälpen”-bidragen. De presentkort
som delades ut var inte användbara p g a att de förfalskningskopierats på vissa orter. Korten
kan återlämnas och ersättning utbetalas av Paus Presentkort. Lämna in korten till mig alternativ
skicka in själva. Se deras hemsida hur ni skall göra. Pengar kommer till det konto du anger.
Vi tackar alla som deltagit i stödföreningens lotteri och bidragit till förstärkning av gillets kassa.
Eftersom kassan är rätt stabil nu så har vi beslutat att upphöra med lotteriet. Det blev dessutom
lite ofördelaktig fördelning av lotterna. Bara 26% var icke medlemmar. Grundtanken med
stödföreningen var ju att de flesta lotterna skulle innehas av icke medlemmar så att vi slapp
”plocka pengar” av våra egna medlemmar. Alltså gillets medlemmar var ”dåliga” försäljare som
inte kunde hitta icke medlemmar som lottköpare. Om tiderna ändras och kassan blir svag så
kan vi dra igång lotteriet igen och då hoppas jag att gillets medlemmar försöker ”värva” icke
medlemmar att köpa lotter.
Innestående vinster har dels givit ett avdrag på medlemsavgiften dels utbetalats med
presentkort till icke medlemmar, och i vissa fall med lite kontanter. Ni som har fått
vinstpresentkort bör återlämna dessa eftersom de kan bli svåra att utnyttja. Se ovan.
December-dragningen = Sista dragningen:
1:a vinst
50 kr till lott nr 028 Aina Mesch
2:a vinst 100 kr till lott nr 127 Christina&Lennart Forselius
3:e vinst 150 kr till lott nr 107 Eskil Nilsson
4:e vinst 200 kr till lott nr 046 Kari Nilsen
5:e vinst 250 kr till lott nr 059 Nils Gustafsson
6:e vinst 450 kr till lott nr 121 Olle & BM Edlund
Extravinster i december á 220 kr:
Nr 024
Kristin & Sven, Lundqvist&Adolfsson
Nr 027
Leo Olofsson
Nr 072
Margaretha Svensson
Nr 099
Anders & Marta Mårtensson
Nr 131
Solveig Öberg

XÜÇáà
XÜÇáà

Ha de
/Ernst med klubban

Det var en väckelsepredikant som påstod sig kunna bota folk med svåra krämpor. Vid ett sådant möte så kallar
predikanten fram de som har krämpor. En man kommer långsamt gående och han går med kryckor.
Predikanten förstår vad han har för problem men frågar: ”Vad heter Du och vad kan jag hjälpa dig med”?
-”Jag heter Harry, och jag har problem med mina ben. Jag har aldrig kunnat gå utan kryckor”.
-”Det ska vi ordna”, säger predikanten , ”varsågod och ställ dig bakom draperiet där och vänta en stund”.
-”Är det någon fler som vill komma fram” ? Det dröjer lite men så kommer det en kille till.
-”Vad heter Du” ?
-”Hej jag hetej Joland”.
-”Va”?
-”Jag hetej Joland och jag kan inte säga ´äj´. ´äj´, som i jöven, jompan, jag kan inte säga ´äj´”.
-”Jaha”, säger predikanten ”Du kan inte säga ´R´. Det ska jag fixa ställ dig där bakom draperiet en stund”.
Predikanten mässar och strålar och så småningom ropar han:
-”Harry släng dina kryckor”!
Man hör ett rassel och en duns bakom draperiet.
-”Roland, säg någonting”! Roland sticker ut huvet och säger:
-”Hajjy haj jamlat”.
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Svartsjöarna!
Söndagen den 8 mars ska folkdanslaget åka skidor.
Det blir en tur i lätt terräng och i fint väder.
Svartsjöarnaområdet är återigen platsen för vår tur.
”Kuliga” aktiviteter på plats!
Tag med: Kaffe/Te/Choklad, smörgåsar, korv att grilla. Glöm inte skidorna!
Samling: Kl. 10.00. Samling där skidspåren börjar på parkeringen. Följ
skyltning till ”Svartsjöarna Skidområde”!

Alltså

Vi samlas kl. 10.00,
Söndagen den 8 mars 2015
Tag gärna med nära vänner!

Anmälan
Anmälningslista på Tiljan eller ring Olle enl nedan.

Senast torsdagen den 5 mars!
Välkomna önskar
Olle 070-6560404, olle.bitten@gmail.com
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