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Inför midsommar!
Tisdagen den 21/6 kl. 18.00 träffas vi på
Fritidsområdet och snyggar till inför midsommar.
Bensin kommer att finnas på plats, medta lämpliga redskap.

DIK
Bakning till midsommar!
I sedvanlig ordning behöver vi bakade mjuka kakor
till serveringen i Sågen på midsommarafton.
Anmäl Ditt bakintresse till Lena 410 47 eller Karin 410 26.

DIK
Midsommar i Dalstuga!
Klockan 15.00 samlas vi med medtagna
blommor och löv för att klä stången.
Mats Ingels är konfrancier och Birgitta Eskils leder dansen.
Efteråt samlas vi i Sågen och fikar tillsammans. Lotteri kommer att säljas.
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till ett trevligt Midsommarfirande!

DIK
Årets Fisketävling med Vildmarkspub!
Lördagen den 16 juli går det av stapeln i år.
Fisketävling från 13.00-15.00 med fina priser,
anmälan från kl. 12.00.
Fiskdamm, ponnyridning, pysselbord och trollkarl för barnen.
Trubadurer under dagen, njut av dagen med en bit mat och dryck.
Vildmarkspuben öppnar 21.00, då spelar Billy Opel i sågen,
sedan rockar vi loss på utedansbanan till CC Riders från Falun.
Buss kommer att gå från Svärdsjö och Rättvik, se vidare annonsering!
Hjärtligt välkomna till en trevlig dag/kväll i Dalstuga!

DIK

_______________________________________________________________________________

Personalfest!
Lördag 17/9 kör vi en allmän röjardag i byn och avslutar på kvällen
med efterfest för alla medarbetare under årets begivenheter.
Välkomna!

DIK
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Välkomna!
Vi hälsar våra nyinflyttade bybor, Roger & Elin,
varmt välkomna som fast boende i Dalstuga!

DIK
Byloppis!
Lördag den 23/7 tänker vi oss en byloppis i Dalstuga,
med eventuellt ett café i Bystugan.
Var och en som är intresserad att ha loppis
denna dag, gör det hemma på sin egen gård.
Intäkter från cafët går till DIK.
Annonsering kommer att ske i bla Rättviks nytt
För intresseanmälan kontakta Linda Yrmark 073-596 46 75
_______________________________________________________________________________

Cafe Thorsgården!
Traditionellt har Café Thorsgården
öppet tisdag till lördag vecka 27.
Tisdag-onsdag & fredag 13.00-17.00,
torsdag 11.00-17.00
samt lördag 13.00-15.00.
Vi avslutar caféveckan (om vädret tillåter) med en
grillknytis på lördag kväll, ta gärna med ditt instrument.
Välkomna!

Irené med personal
Spelmansstämma!
Lördag 23/7 vid Dalstuga Festplats.
Då fjolårets nystartade Spelmanstämma i Dalstuga
blev mycket lyckad och uppskattad kör vi i år igen,
under samma förutsättningar och spelmän
samt att Bingsjö Lanthandel grillar under kvällen
Varmt välkomna!
Håkan Loman & Lars-Erik Matspers
________________________________________________________________________________
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