
Här kommer vårens 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 varmt välkomna att vara med på byalagets aktiviteter!

JANUARI

Utflykt på isen Om isen lägger sig på Bollungen under vintern så
möts vi upp vid badplatsen för skridskoåkning och korvgrillning.
Annonseras via hemsidan och Facebook (se ovan).

FEBRUARI

Torsdagslunch De populära torsdagsluncherna fortsätter. Torsdag
24/2 kl 12-13 står maten framdukad i Sundalsgården (fd
församlingshemmet). Pris 100 kr inkl kaffe och kaka. Kl 1130 finns
det möjlighet att delta på kyrkans ”tid för eftertanke”.

MARS

Bildvisning Torsdag 3/3 kl 1830 är det bildvisning i Sundalsgården.
Tore Hagman visar och berättar om sina bilder på temat Vår tid
med jorden. Inträde inklusive fika kostar 150 kr och förbokas hos
Susanne Borssén (076-8533576; susanne.borssen@gmail.com).
Betalas på plats (swish eller kontanter).

Årsmöte Onsdag 16/3 kl 1830 i Sundalsgården. Byalaget har
20-årsjubileum och bjuder på smörgåstårta. Barbro Ekman från
civilförsvarsförbundet kommer och föreläser om
hemberedskap/krisförberedelser. Därefter blir det
årsmötesförhandlingar. Anmäl dig gärna i förväg till Thomas

Darberg (073-4244493, thda75@hotmail.com) så vi vet hur
mycket tårta vi ska beställa.

Afternoon boost Söndag 20/3 kl 15-18 välkomnar vi till en
eftermiddag på temat att stärka dig själv inifrån och ut i
Sundalsgården.

Linn (@widenberg.yoga) håller en yogaklass där du utgår från din
egen förmåga och dagsform, där andningsövningar, stärkande
rörelser och upplyftande ord ligger i fokus. Therese
(@hobbykreatoren) guidar i hur du kan ta hjälp av inredning och
feng shui för att boosta till ökat välmående, glädje och balans i
livet. Däremellan fyller vi på med nybakat bröd och en värmande
kopp te. Pris 400 kr, medtag om möjligt yogamatta och filt.
Anmälan senast 17/3 till Louise 073-024 98 06 eller till
sundalsgarden@gmail.com

Torsdagslunch Torsdag 31/3 kl 12-13 står maten framdukad i
Sundalsgården. Pris 100 kr inkl kaffe och kaka. Kl 1130 finns det
möjlighet att delta på kyrkans ”tid för eftertanke”.

APRIL

Kanoterna åter vid Bollungens badplats
Att hyra kanot kostar 40 kr/kanot och dag för privatpersoner.
Företag och föreningar betalar 100 kr/ kanot och dag. Kanoterna
får ej flyttas från Bollungen. För bokning och betalning kontakta
Klara Sporrong (073-0748188; klara.sporrong@gmail.com).

Loppisrunda Lördag 9/4 är det Loppisrunda i Brålanda. Karta över
loppisarna finns på gallerian i Brålanda. Välkommen att hyra bord
på Sundalsgården. 100 kr/bord.  Anmälan till

http://www.sundalsryr.se
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sundalsgarden@gmail.com eller Marie 076-805 80 59. Vi ser fram
emot att fylla lokalen med loppisfynd!

Vandring Söndag 24/4 blir det en vandring i trakterna runt
Snappan på 3-4 km. Bo Elofsson är guide. Vi träffas på Elofssons
gård (Snappan 101) kl 1000. Ta med egen fika.

Valdebatt Till hösten är det val och vi har därför bjudit in lokala
politiker från alla partier på valdebatt i Sundalsgården 27/4 kl
1800. Debattledare är Dan Nyberg. Skicka gärna frågor du vill ha
svar på till susanne.borssen@gmail.com innan debatten eller
nämn till Dan på plats. Fika till självkostnadspris.

MAJ

Lerduveskjutning Söndag 1/5 vid skjutbanan i Västra Blekan. Både
publik och tävlande hälsas välkomna till den årliga kampen. Första
skottet smäller kl 1100, vid frågor ring Nicklas Hansson (35060).

Gårdsdagar med kosläpp på Evenstorp 29 april-1 maj. Mera
information kommer, se https://www.evenstorpsgard.se

Badplatsstädning Onsdag 25/5 kl 18 träffas vi vid Bollungens
badplats och hjälps åt att göra i ordning inför badsäsongen.
Byalaget bjuder på korv och bröd.

JUNI

Pub Fredag 17/6 bjuder vi in till pubkväll i Sundalsgården med mat
och musikunderhållning. Mera information kommer på hemsidan
och Facebook när det närmar sig.

VÄL MÖTT! BYALAGETS STYRELSE

BYABLADET
Våren 2022

Nytt år innebär ny medlemsavgift.
Vi hoppas att du vill stödja byalagets arbete. Avgiften är 100 kr/

familj eller 50 kr/person. Betala till bankgiro 5665-7125 eller
Swisha till 123 0988 303

Obs! Märk betalningen med ert/era namn.
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