
För att läsa mer om vårens program och ev ändringar, se
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
(jan-feb), så möts vi upp vid badplatsen för skridskoåkning och
korvgrillning. Annonseras via hemsidan och Facebook (se ovan).

Bokcirkel Gillar du att läsa och träffa likasinnade? Anmäl dig till Eva
Sarge 076-1614194 (telefon eller sms) senast  31 januari. Vi satsar
på att ha en första träff under februari.

FEBRUARI

Pubkväll Lördag 4 februari kl 19 blir det pubkväll med musikquiz i
Sundalsgården. Pris 150 kr och då ingår mat, alkoholfri dryck, kaffe
och chokladbit. Vin och öl kan köpas separat. Anmälan till Thomas
Darberg (073-4244493 alt thda75@hotmail.com), senast 31/1.

Torsdagslunch De populära torsdagsluncherna fortsätter. Torsdag
23 februari kl 12-13 står maten framdukad i Sundalsgården (fd
församlingshemmet). Pris 120 kr inkl kaffe och kaka. Kl 1130 finns
det möjlighet att delta på kyrkans ”tid för eftertanke”.

MARS

Årsmöte onsdag 15 mars kl 1830 i Sundalsgården. Anna Johansson
från Nuntorp Gård kommer och berättar om projektet

Lokalproducerat på bordet, inkl om Skafferiet på Nuntorp. Därefter
blir det årsmötesförhandlingar. Vi bjuder på fika.

Torsdagslunch Torsdag 30 mars kl 12-13 står maten framdukad i
Sundalsgården. Pris 120 kr inkl kaffe och kaka. Kl 1130 finns det
möjlighet att delta på kyrkans ”tid för eftertanke”.

APRIL

Släktforskning Måndag kväll 3 april kl 18 får vi möjlighet att lära oss
mera om hur det går till att släktforska. Karin Jansson från
Färgelanda tipsar om hur man kan börja söka sina rötter, vilka källor
och databaser man kan leta i osv. Efter en fikapaus kan man få
praktisk hjälp att komma vidare, om man har med sig egen dator.
Mera detaljer annonseras lite längre fram via hemsidan och
Facebook (se ovan). Kontakt Christel Thuresson (070-9666246)

Loppisrunda Lördag 15 april är det Loppisrunda i Brålanda.
Välkommen att hyra bord på Sundalsgården. 100 kr/bord.  Anmälan
till sundalsgarden@gmail.com eller Marie 076-805 80 59. Vi
kommer att ha öppet 10-15 och ser fram emot att fylla lokalen med
loppisfynd!

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).
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MAJ

Lerduveskjutning Måndag 1 maj vid skjutbanan i Västra Blekan.
Både publik och tävlande hälsas välkomna till den årliga kampen.
Första skottet smäller kl 1100. Kontakt Nicklas Hansson (070-536
5654).

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

Badplatsstädning Onsdag 24 maj kl 18 träffas vi vid Bollungens
badplats och hjälps åt att göra i ordning inför badsäsongen.

JUNI

Vandring Söndag 4 juni blir det en vandring till Kyrkesten på ca 4
km. Naturguide Lars Nejstgaard guidar. Vi träffas vid Hallesjöns
parkering kl 1400. Ta med egen fika. Kontakt Susanne Borssen
(076-8533576).

VÄL MÖTT! BYALAGETS STYRELSE

BYABLADET
Våren 2023

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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