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Inför midsommar!
Tisdagen den 20/6 kl. 18.00 träffas vi på
Fritidsområdet och snyggar till inför midsommar.
Medta lämpliga redskap.
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Bakning till midsommar!
I sedvanlig ordning behöver vi bakade mjuka kakor
till serveringen i Sågen på midsommarafton.
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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,
ta gärna med Dig musikinstrument.
Efteråt samlas vi i Sågen och fikar tillsammans. Lotteri kommer att säljas.
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till ett trevligt Midsommarfirande!
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Årets Fisketävling med Vildmarkspub!
Lördagen den 15 juli går det av stapeln i år.
Fisketävling från 13.00-15.00 med fina priser,
anmälan från kl. 12.00. Trubadurer under dagen,
njut av dagen med en bit mat och dryck.
Fiskdamm, ponnyridning, pysselbord och trollkarl för barnen.
Vildmarkspuben öppnar 21.00, då spelar Billy Opel i sågen,
sedan rockar vi loss på utedansbanan till Biffen Larsson.
Buss kommer att gå från Svärdsjö, se vidare annonsering!
Hjärtligt välkomna till en trevlig dag/kväll i Dalstuga!
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Personalfest!
Lördag 2/9 blir årets ”tackfest” i Sågen.
Se vidare information om denna!

DIK
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Byloppis!
Datum är spikat till lördag 22/7.
Ni som vill vara med anmäler intresse
till Linda Yrmark 073-596 46 75 (ring eller smsa)
Väl mött på en trevlig dag i byn!

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
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Fira med oss!
Irén och Leif Stilling firar ettårig bröllopsdag
12 augusti kl. 17.00 i Sågen.
Vi bjuder på mat, dryck och bra musik
I stället för presenter tar vi emot ett bidrag till festen
på 150 kr per vuxen festbesökare, barn välkomnas utan bidrag.
Swisha på 0705-109471 eller ring samma nummer
till Irén för anmälan och bankkonto.
OSA senast 20 juli
Välkomna!
Irén och Leif

Till sist!
Vi behöver mycket personal till årets
stora dag i Dalstuga, Fiskefesten/Puben!
Känner du att du kan bidraga med något (vinster till lotterier mm)
eller någon timmes arbetspass, anmäl det till någon i styrelsen!
Trevlig sommar!
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