
Här kommer nu höstens fullspäckade program. Vi hoppas att allt
ska gå att genomföra men titta gärna på vår hemsida för ev
ändringar (www.sundalsryr.se). Vi finns också på Facebook under
Sundals Ryr.

Alla är hjärtligt välkomna att vara med på byalagets aktiviteter!

SEPTEMBER

Filmkväll Torsdagen den 23/9 kl 1830 är det äntligen dags för
premiärvisning av filmen om Sundals Ryrs siste kobonde ”Bertil
Raggarn”. Filmen visas i Sundals Ryrs församlingshem. Biljetten
kostar 100, inkl fika och förbokas hos Maria Bjurbäck (tel
070-2743978 alt mail maria.bjurback@hotmail.com), max 60 pers.
Även du som bokade till förra årets inställda föreställningar måste
boka på nytt. Betalas på plats (swish eller kontanter).

Vandring Söndagen den 26/9 blir det en vandring i trakterna runt
Kornhagen på 4-5 km. Sigvard Linde är guide. Vi träffas på Thomas
Darbergs gårdsplan i Kornhagen, Rådane 400, kl 10.00. Ta med
egen fika.

Torsdagslunch De populära torsdagsluncherna är tillbaka!
Torsdagen den 30/9 mellan kl 12-13 står maten framdukad i
Sundals Ryrs församlingshem. 100 kr kostar det och då ingår som
vanligt kaffe och kaka. Kl 11.30 finns det möjlighet att delta på
kyrkans ”tid för eftertanke”.

OKTOBER

Filmkväll Torsdagen den 7/10 kl 18.30 blir det ytterligare en
visning av filmen om ”Bertil Raggarn” i Sundals Ryrs
församlingshem. Precis som vid visningen i september måste

biljetter förbokas hos Maria Bjurbäck (se ovan). Biljetterna kostar
100 kr och betalas på plats.

Föreläsning Torsdagen den 21/10 kl 19 är det föreläsning med
äventyraren och fotografen Linda Åkerberg, i Sundals Ryrs
församlingshem. Linda är främst känd för sina långa äventyr
genom vildmarkerna. 2016 vandrade hon långdistansleden Pacific
Crest Trail, 428 mil mellan Mexiko och Kanada. 2019 tog hon sig
485 mil genom att vandra, cykla och paddla genom Sveriges alla
25 landskap, från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. För
detta äventyr belönades hon med den prestigefyllda utmärkelsen
Årets Kvinnliga Äventyrare. Föreläsningen är ett samarbete med
SK Granan och kostar 100 kr för barn/ungdomar och 150 kr för
vuxna. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Ingen anmälan
krävs.

Torsdagslunch Torsdagen den 28/10 mellan kl 12-13 står maten
framdukad i Sundals Ryrs församlingshem. 100 kr kostar det och
då ingår som vanligt kaffe och kaka. Kl 11.30 finns det möjlighet
att delta på kyrkans ”tid för eftertanke”.

NOVEMBER

Nystart – bygdefest! Lördagen den 13/11 firar vi att Sundals Ryrs
församlingshem blir kvar som bygdens mötesplats, nu med nya
ägare. Vi ses i församlingshemmet kl 11-13 (drop-in) för kaffekalas
med lite underhållning av Stefan & Triolerna och/eller kl 18 för
pubkväll. Pubkvällen kräver anmälan. Dalslands Foodtruck står för
maten. Mingel, mat och underhållning kostar 300 kr och betalas
på plats. Var och en tar med sin egen dryck. Anmäl till Thomas
Darberg 073-4244493 eller thda75@hotmail.com.

Varmt välkomna!
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Torsdagslunch Torsdagen den 25/11 mellan kl 12-13 står maten
framdukad i Sundals Ryrs församlingshem. 100 kr kostar det och
då ingår som vanligt kaffe och kaka. Kl 11.30 finns det möjlighet
att delta på kyrkans ”tid för eftertanke”.

Adventspyssel Söndagen den 28 /11 Kl 15 ses vi hos Helen och
Klara i Bollungsnäs gamla skola, Bollungsnäset 120. Tillsammans
gör vi kransar och viker stjärnor. Anmälan till Klara (tel
073-0748188 alt mail klara.sporrong@gmail.com), max 20 pers.
150 kr per person för material och fika, betalas på plats.

DECEMBER

Glöggkväll Fredagen den 3/12 kl 18. Som traditionen bjuder så
träffas vi hos fam Thorsson, Gunnersbyn 100, och pyntar byalagets
vagn inför tomteparaden. Var och en tar med egen mat och dryck,
det finns möjlighet till grillning. Vid frågor kontakta Nettan (tel
0733-143074).

Tomteparad i Brålanda Lördagen den 4/12. Samling vid gamla
vägförvaltningen (Stenhammarsvägen) kl 15. Både små och stora
tomtar är välkomna att gå/åka med byalagets vagn.

VÄL MÖTT! BYALAGETS STYRELSE

BYABLADET
Hösten 2021

Vandring, film, lite mat eller föredrag
Häng med på nåt kul med vårt områdes byalag…
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