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Fågelholkssnickeri; onsdag 10/4 kl 18:00. I Olle Perssons snickeriverkstad kan
du komma och snickra ihop en fågelholk eller varför inte ett bihotell. Olle
Persson och John Pålsson arrangörer.
Styrelsemöte 11/4
Städdag; lördag 27/4 kl 9:00. Kom och hjälp till med att räfsa ute på gården.
Olle Persson ordnar med kolbulle och Karin Fredin med fika.
Valborgsfirande; 30/4 kl 19:00. Vi samlas vid skolan kl 19:00 för att
gemensamt gå ner till kasen med facklor. (Fredrik Persson)
Grillafton; 8/6 kl 18:00. Kom till skolan och ät lite grillat, håll ögonen öppna för
sista anmälningsdagen. Johan Engholm och Jonas Dellenhag håller i trådarna.
Midsommarfirande; 21/6 kl 10:00. Vi samlas hemma hos Olle Persson kl 10:00
för att därifrån åka traktor till lappängarna för att plocka blommor. Därefter
hjälps man åt med att klä midsommarstången. Samling vid Klintmon kl 11:00 för
dans runt stången. Ta med egen fika. (Fredrik Persson)
Rångsjörodden; lördag 3/8. Här är vi medarrangörer till en gammal tradition,
att tävla i att ro kyrkbåtar på Rångsjön. Emma Nordebo Snygg och Tobbe Dolk
tillsammans med Johannesbergsbor.
Surströmming; 16/8 kl 18:30. Anmäl er till årets suring. Håll utsikt efter sista
anmälningsdagen. Ulf Svensson, Britt Engholm, Pär och Eva Eriksson är
arrangörer.

Byvandring; 1/9 kl 11:00. Samling på Sjulsberg så tar vi en promenad runt i
byarna för att lära oss om gårdarna. Ta med egen fika. Ulf Svensson arrangör.
Styrelsemöte 12/9
Viskväll; 26/10 kl 19:00. Skönsjungande Kristin Brun och Emma Liw står för
kvällens visor. Kom och var med på lite allsång. Något tilltugg kommer att
erbjudas. Emma Nordebo Snygg, Karin Fredin och Cecilia Lundell är arrangörer.
Styrelsemöte 7/11
Berättarkväll; I november. Inget bestämt med håll utsikt efter ett datum i
november. Hör gärna av dig till Pär Eriksson om förslag till något intressant att
lyssna till.
Lucia; 13/12 kl 18:00. Kom och var med på Luciatåg på Sjulsberg. Kristin Brun
och Fredrik Persson arrangörer.

2020
Pubafton; 25/1 kl 20:00. En populär tillställning med musikunderhållning för alla
generationer. Linda Dolk Gybo, Tobbe Dolk, Emma Nordebo Snygg och Erik Snygg
arrangörer.
Styrelsemöte 6/2
Fastlaggsrännet; 16/2. En skidtävling för små och stora barn. Cecilia Lundell
och Jonas Dellenhag är arrangörer.
Pimpeltävling på Rångsjön; 7/3. Pimpeltävling för hela familjen. Linda Dolk Gybo
och Tobbe Dolk är arrangörer.
Årsmöte; 22/3 med brunch kl 11:00 styrelsen ansvariga.
Öppet Hus/ Mötesplats; Under året kommer skolhuset att fungera som
mötesplats över generationsgränser cirka en gång per månad. Det blir
filmkvällar, bakning och fika. Håll utkik på anslagstavlan, hemsidan och Facebook.

Mycket händer under året som du kan läsa, och vill du engagera dig i föreningen
är du välkommen att göra det. Har du egna förslag på evenemang eller vill
kontakta någon i styrelsen ring oss; Emma Nordebo Snygg tfn 0653-16111,
Torbjörn Fredin tfn 070-3270940, Karin Fredin tfn 0653-15177, Linda Dolk
Gybo tfn 073-0315266, Cecilia Lundell tfn 073-0348885, Johan Engholm tfn
070-3669930 och Jonas Dellenhag tfn 070-256 13 38.
Avvikelser från verksamhetsplanen kan förekomma så håll koll på hemsidan,
www.sjulsberg.se eller på facebooksidan.
Vill du boka skolhuset för privat fest eller annat så ringer du till
uthyrningsansvarige Sandra Granlund på tfn 073-8272719. För medlemmar
kostar det 500kr att hyra lokalen.

Gym på Sjulsberg
Kom och träna i vårt gym med bra redskap. Det kostar 100 kr att vara medlem i
Sjulsberg och för den summan kan du träna varje dag. Om du är under 18 år är
medlemskapet gratis när en av dina föräldrar är medlemmar.
Har du inte betalat in din medlemsavgift för 2019 kan du betala 100 kr till
bankgironummer 5890-0994 eller swisha till nummer 123 590 0014, kom ihåg att
skriva ditt namn.
Har du bytt adress, maila den till, info@sjulsberg.se
Har du en e-postadress maila den till info@sjulsberg.se
Hoppas vi ses och välkommen till föreningens evenemang.
// Styrelsen.

