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Inför midsommar!
Tisdagen den 19/6 kl. 17.30 träffas vi på
Fritidsområdet och snyggar till inför midsommar.
Medta lämpliga redskap.

DIK

Midsommarafton 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!

DIK
Årets Fisketävling med Vildmarkspub!
Lördagen den 14 juli går det av stapeln i år.
Fisketävling från 13.00-15.00 med fina priser,
anmälan från kl. 12.00. Musikunderhållning under dagen,
njut av dagen med en bit mat och dryck.
Fiskdamm, ponnyridning, och trollkarl för barnen.
Vildmarkspuben öppnar 21.00, då spelar Loman & Hagman i sågen,
sedan rockar vi loss på utedansbanan till Biffen Larsson.
Hjärtligt välkomna till en trevlig dag/kväll i Dalstuga!

DIK

Sågstugan har nu ny stugvärd!
Sågstugan bokas nu genom Siv Rottbers 070-608 61 44.
Meddelar samtidigt att den är lite uthyrd i sommar så det är bra
om ni förmedlar uthyrning till vänner och bekanta!

DIK
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Cafe Thorsgården!
Traditionellt har Café Thorsgården
öppet tisdag till lördag vecka 27.
Margaretha Ljungberg kommer att sälja sina sista exemplar
av sin bok om Dalstuga under caféveckan.
Vi avslutar caféveckan (om vädret tillåter) med en
grillknytis på lördag kväll, ta gärna med ditt instrument.
Välkomna!

Irené med personal

Hällholmen runt i påskas!
Sänder ett stort tack till alla som kom och gjorde påskaftonens
skidlopp till en fantastisk succé!
Tack till alla glada barn och alla glada vuxna som åkte Hällholmen runt.
Stort tack till Krister Karlsson som skänkte godis så att alla barn
fick en godispåse och diplom efter genomfört lopp.
Tack även till DIK som sponsrade med korv, saft och kaffe.
Nästa år infaller påsken sent så någon skidtävling kan vi knappast kunna
genomföra men det finns ju andra aktiviteter man kan ha för sig.
Det blir till att fundera till nästa år....
Tack till alla som var där!
Emma och Irene

____________________________________________________________________
Byloppis!
Förslag på datum är 21/7, om intresse finns
Anmäler intresse till Linda Yrmark 073-596 46 75 (ring eller smsa)
Väl mött på en trevlig dag i byn!

Till sist!
Vi vädjar till alla, tänk på att Ni kommer in i en by
redan direkt efter Vägverkets skylt Dalstuga!
Så håll hastigheten nere, många barn,
pensionärer och djur som vi är rädda om i byn!
Trevlig sommar!
_______________________________________________________________________________
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