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Det är en vacker tid nu!

Naturen visar sin vackraste sida, allt grönskar och blommar så frodigt.
Hoppas att Ni tar Er tid att njuta lite, trots att det är mycket
att göra i alla trädgårdar och odlingar just nu.
Passar på att tacka för deltagande i vårens begivenheter såsom
årsmöte, Valborgsfirande, Pubmöte samt arbetsdag.
Även ett stort tack till alla som bidragit till hjärtstartaren samt
inbetalning av medlemsavgifter för 2013.
Karl-Erik Andersson

Inför midsommar!

Vi samlas för att göra fint på Fritidsområdet tisdagen den 18/6
kl. 18.00. Medtag lämpliga redskap!
Vill Du hjälpa till med bakning inför midsommar,
hör av Dig till Karin eller Lena.

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.
Ta gärna med Dig lämpligt instrument och stäm upp
med midsommarsånger till dansen.
Efteråt samlas vi i Sågen och fikar tillsammans.
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till ett trevligt Midsommarfirande!
DIK

Fisketävling med Vildmarkspub!

Lördagen den 13 juli är det åter dags för en trevlig dag och kväll i Dalstuga.
Fisketävling från 14.00-16.00 med ett digert prisbord.
Trubadurer underhåller och det finns möjlighet att
köpa en bit mat och dryck under eftermiddagen.
Fiskdamm, ponnyridning och trollkarl finns på plats för barnen.
På kvällen rockar vi loss till Slagg mellan kl. 21.00-01.00.
Varmt välkomna!

DIK

________________________________________________________________________________

Efterfesten!

Går av stapeln lördag den 10 augusti. DIK bjuder på mat i Sågen,
Två-av-tre underhåller under kvällen. Glöm inte att anmäla Dig!

DIK
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Hjärtstartare!

Är Nu inköpt och placerad i Bastun.

DIK
________________________________________________________________________________

Medlemsavgifter samt bidrag till hjärtstartare!
DIKs BG är 5670-3275.
Medlemsavgift är 50 kr/pers och 100 kr/familj.
Märk talongen med allas namn inbetalningen gäller.
Bidrag till hjärtstartaren är frivilligt belopp,
märk talongen ”Hjärtstartare”

DIK

Personal!

Som vanligt behövs det frivilliga som kan ställa upp
under årets begivenheter. Har Du möjlighet att
medverka med något så hör av Dig till någon i styrelsen.
DIK
________________________________________________________________________________

Uthyres!

Sågstugan är, pga en avbokning, relativt lite uthyrd i sommar.
Bystugan och Sågen är fina lokaler att hyra till tex fester.
Du bokar våra uthyrningsobjekt hos Kristina.
DIK
________________________________________________________________________________________________

Bingsjöstämman 2013!

Infaller i år onsdagen den 3 juli.
Tack till Er som ställer upp och jobbar för vår by.
DIK
________________________________________________________________________________

Café Thorsgården!

Återkommer även i år under vecka 27.
Se vidare anslag i byn!
Varmt välkomna!
Irené Appell
________________________________________________________________________________

Till sist…
Önskar vi Er alla en riktigt trevlig sommar i vår
vackra by med närheten till bad och fiskevatten!
DIK
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