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Sjulsbergs Skolhusförening
www.sjulsberg.se

Verksamhetsplan 2016/2017
Fågelholkssnickring

onsdag 20 april, kl.18.00

Passa på nu, innan fåglarna har parat ihop sig och bildat bo. Vi är några som ska träffas i Olle
Persson snickeri för att hjälpas åt att snickra holkar. Anmäl dig till John Pålsson
fam.palsson@telia.com eller ring 070-690 93 46.

Städdag ute

lördag 23 april

Vi träffas i trevlig arbetsgemenskap för att göra snyggt på gården och köra ris till kasen.

Valborgsmässofirande

torsdag 30 april

Kvällen börjar kl 18 med knytisfika för alla som vill i skolan, ta med nått fikabröd du vill
bjuda på så ordnar föreningen med kaffe/te/saft. Därefter tågar vi tillsammans med facklor för
att tända den traditionella kasen vid Morasjöns västra ände. Varmkorv säljs vid kasen.
Styrelsemöte

tisdag 10 maj

Irländsk afton (preliminärt)

lördag 14 maj

Pub med levande irländsk musik.

Grillafton

fredag 17 juni

Nu är det dags igen. Anmäl dig i god tid till Olle Persson, 070-563 38 09.

Midsommarfirande

midsommarafton 24 juni

Ett firande för hela familjen i ett enkelt arrangemang med dans runt midsommarstång.
Samlingstid och plats kan du se på vår hemsida.

Pubafton (preliminärt)

lördag 23 juli

......med Gallimatias Orkester. Om allt klaffar så får vi en repris på fjolårets succé.

Surströmming

fredag 19 augusti

Vi har trevligt tillsammans. Suring och sång. Om vädret tillåter håller vi till utomhus annars
sitter vi i ateljén i skenet från elden i den öppna spisen.
Styrelsemöte

Maskerad (Nytt! preliminärt)

torsdag 1 september

lördag 22 oktober
I år hoppas vi kunna genomföra detta arrangemang, men tala gärna om i förväg om du vill
vara med. Intresseanmälan görs till Emma Nordebo Snygg eller Karin Fredin.
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Styrelsemöte

torsdag 3 november

Berättarkväll

torsdag 24 november

Detta årliga arrangemang lever vidare och nya idéer bearbetas.

Lucia

söndag 11 december

Det blir en trevlig familjeaktivitet med luciatåg och fika.

Pubafton

lördag 28 januari

En populär tillställning med musikunderhållning för alla generationer.
Styrelsemöte

torsdag 2 februari

Fastlagsrännet

söndag 12 februari

En ”skidtävling” för hela familjen. Vi åker skidor, äter semlor och umgås på skolan.
Vi hoppas på snö detta år!!

Huckkurnsnappet

lördag 4 mars

Pimpeltävling på Rångsjön för hela familjen. Naturligtvis serveras kolbullar.

Årsmöte

söndag 19 mars

Om tidpunkten krockar med hembygdsföreningens årsmöte så byter vi datum.

Fler aktiviteter?
* Det blir bokcirkel i år också. Hör av dig till Kerstin Fredin.

Gym på Sjulsberg
Besök vårt gym. Vi har många fina redskap. Allt är gratis för medlemmar. Om du är under
18 år är medlemskapet gratis när en av dina föräldrar är medlem.
Avvikelser kan det bli, men kolla Föreningsforum i HT där vi ibland annonserar inför
evenemangen. Datum och tider uppdateras regelbundet på vår hemsida: www.sjulsberg.se.
Dessutom finns vi på Facebook.
Om du har något eget förslag till evenemang eller vill kontakta någon i styrelsen, ring oss
Emma Nordebo Snygg, tfn 0653 16 111, Karin Fredin tfn 076-231 23 73, Torbjörn Fredin tfn
070-327 09 40, Per Stenberg 070-226 55 00 eller Linda Dolk Gybo tfn 073-031 52 66.
Vill du boka skolhuset för privat fest eller annat, så ringer du till Birgitta Pålsson på tfn 070358 79 16. Om du inte har betalat in din medlemsavgift för 2016 så kan du betala 100 kr till
bankgironummer 5890-0994.
Om du har bytt adress så är vi tacksamma om du mejlar din nya till info@sjulsberg.se

Obs! Obs! Obs! Vi vill väldigt gärna ha din e-postadress. På så sätt kan vi spara en
massa portopengar. Skriv ett mejl till info@sjulsberg.se

