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Påsken står för dörren!
Efter en riktigt tråkig vinter med en lång tid av bara mörker,
börjar vi så smått få hopp om vår och sommar igen.
Amungen är redan öppen så badsäsongen blir ovanligt lång i år!
Björnarna har vaknat, älgkorna och rågetterna har börjat stöta ifrån
sig sina ättlingar för nya små söta djur i vår fauna. Så kör försiktigt,
värna om djuren, miljön och naturligtvis om Dig själv!
Detta är årets första blad som innehåller de
närmaste händelserna i vår lilla mysiga by!

Kristina Walters-Gustavsson
Medlemmar!
Ni har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2014?
Du gör det enklast genom att sätta in
50 kr/person el 100 kr/familj på BG 5670-3275.
Märk betalningen med allas namn betalningen gäller!
Eller kontant till Lena Andersson, då får Du ett fint medlemskort!

DIK
Valborg!
Brasan tänds i sedvanlig ordning 20.30 med fyrverkerier under kvällen.
Spontankören sjunger in våren!
I Bingsjö Lanthandel finns en burk för bidrag till fyrverkeriet.
Korv, dricka och lotterier kommer att säljas.
Vi tänker på byns djur och är sparsamma med smällare!

DIK
Städdag!
Måndag den 5 maj kl.18.00 träffas vi för att vårstäda vid
Festplatsen, sågen och sågstugan. Ju fler vi är ju fortare går det att bli klar!
Medtag lämpliga redskap!

DIK

________________________________________________________________________________

Hemvändardag!
Den numera återkommande hemvändardagen blir i år 31 maj.
Alla som är intresserade av vår by är välkomna till festplatsen kl.12.00!
Ta med foton och andra minnen som Ni kan dela med
Er till andra intresserade och egen picknick korg!

DIK
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Midsommarafton!
Vi ber att Ni plockar blommor till stången och att lämnar hembakat
till fikat i sågen, det har varit lite snålt de senaste åren!
Vi samlas vid festplatsen kl. 15.00 för firandet av midsommar i Dalstuga!
Kaffeservering och lotterier i sågen!
Hjärtligt välkomna!

DIK
Fiskefesten!
Den 12 juli blir den i år, ett speciellt år då Fiskefesten firar 60 år!
Ingemar Thorell med sitt band Blue Moon är bokade
för att fröjda oss under dagen och kvällen.
För övrigt spånar vi inför firandet, har Du idéer kom gärna med dem!

DIK

_______________________________________________________________________________

Telefonlista över Dalstuga!
Ytterligare reviderad telefonlista bifogas, som vanligt
påpekar vi att den ingalunda är komplett eller helt korrekt.
Finner Du fel eller vill tillägga något hör av Dig till Kristina!
walters.gustavsson@gmail.com

DIK
Macken i Bingsjö!
Behöver all stöd den kan få för den upprustning som behövs för att vi ska
vara trygga med drivmedel i ytterligare 12 år! Tänk Dig att behöva åka 7 mil
varje gång Du behöver ha bensin till gräsklipparen, båten eller motorsågen!
Sätt in Ditt bidrag på BG 620-1388.
Alla bidrag är hjärtligt välkomna!

Mackgänget

________________________________________________________________________________

Bingsjö Lanthandel!
Öppettider i påsk:
Skärtorsdag 17/4 10.00-19.00
Långfredag 18/4 10.00-13.00
Påskafton 19/4 10.00-13.00
Påskdagen 20/4 och Annandag påsk 21/4 STÄNGT
Välkomna och Glad Påsk!

Per, Anna-Maria & Kristina
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Personal till Fiskefesten!
Vill Du hjälpa till under dagen och kvällen med allt som behövsär Du
välkommen att anmäla Dig till Karin Nordgren 0246-410 26!
Det går åt en hel del personal så det är bra om många hjälper till!

DIK
Personal till Bingsjöstämman!
Även här går det åt en hel del personal!
Vill Du hjälpa till på något pass för vår förening är Du välkommen att
anmäla Dig till Karl-Erik Andersson, 0246-410 47!

DIK
_______________________________________________________________________________

Kringeltjärn!
Är nu öppen för Put-and-take fiske,
man får dra upp två fiskar till en kostnad av 80 kr!
Fiskekort säljes hos Torsten Pettersson,
Carina Look och i Bingsjö Lanthandel!

RBFVO
Trevliga festlokaler!
Planerar Du för fest? Du vet väl att Du kan hyra Sågen
eller bystugan till mycket bra priser.
Sågen är godkänd för 400 personer och bystugan för 100 personer!
Du bokar lokalerna hos Kristina Walters-Gustavsson, 0246-410 20!

DIK
________________________________________________________________________________

Till sist vill vi tacka
-alla som låtit en lampa vara tänd under den mörka årstiden!
-för byns snöröjning och sandning under vintern!
-och till allt annat som Ni hjälpt till med
under förra året och början på detta!
Kristina passar samtidigt på att tacka för alla uppskattande tack-mail, för
den information som går ut via mailen. Meddelar samtidigt att hon inte
gör sig tid att svara på dem, men tycker det är roligt att få dem!

Och så önskar vi alla en riktigt
Glad Påsk och en Trevlig Valborg!
DIK
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