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Tack för allt!
Som ordförande i DIK vill jag säga ett stort TACK till alla
som hjälpt till med årets begivenheter, ingen nämnd ingen glömd!
Utan Er alla skulle byn stå stilla och
det är väl ingen av oss som vill det!
Årets Fiskefest och Vilmarkspub blev en succé,
en ny anda kan man säga.
Med det hälsar vi i styrelsen nya yngre förmågor,
hjärtligt välkomna med idéer och arbetskraft!
Ett nytt inslag i byn var Spelmanstämma i Dalstuga,
ett mycket lyckat inslag, som vi hoppas återkommer.
Därmed tackar vi arrangörerna för bidraget till byn!
Vi tackar även alla som jobbade på årets
Bingsjöstämma, även det ger bidrag till byn!

Karl-Erik Andersson
Röjardag!
Lördag 26 september går ”vi man ur huse” och röjer i vår by.
Var och en röjer där man vill, vi röjer för att öppna upp i byn
och riset kör man fritt till kasen denna dag.
DIK och Samfälligheten bjuder på lunch i bystugan kl. 12.00.
Väl mött!

DIK
Efterfest!
Som tack till alla som jobbat under året bjuder DIK
på middag lördag 26 september kl. 18.30 i bystugan
och kvällens underhållning är Billy Opel.
För Dig som gärna vill vara med om en trevlig afton i
Dalstuga Bystuga utan att ha jobbat är Du välkommen,
men betalar 150 kr för Dig.
Anmälan till Lena 0246-410 46 eller Karin 0246-410 26 (gäller i
båda fall) senast 21 september.
Varmt välkomna!

DIK
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Kära älskade vänner och grannar i Dalstuga!
Det är med stor sorg i våra hjärtan vi lämnar vårt hus i Dalstuga, vi har bott
och vistats där sedan 1978. Men nöden har ingen lag, när sjukdomar
kommer in i bilden. Vi får tänka tillbaka på allt roligt vi haft under åren,
även det som varit tråkigt. Vi vill tacka alla för den ovärderliga hjälp vi fått
av Er, även de i Bingsjö. Speciellt affären som har en utomordentlig service.
Än en gång tack för alla år!

Inger & Curt

_______________________________________________________________________________

Spelmanstämma i Dalstuga 25 juli 2015!
Spelmansstämma/Konsert genomfördes 25 juli på festplatsen.
Spelmanstämman anordnades med syfte att inbringa pengar till Dalstuga
by & Bingsjö Lanthandel. En rad spelmän genomförde en konsert i Sågen
där en frivillig kollekt togs emot. Kaffe och kaka såldes. Arrangemanget
upplevdes som mycket lyckat och inbringade en summa av 21.100 kronor,
vilka delades lika mellan DIK och Bingsjö Lanthandel.
Vidare kan nämnas att Bingsjö Lanthandel var på plats och sålde sin
egentillverkade korv, vilket även det var mycket uppskattat. Stort tack till
Er alla som var behjälpliga innan och under kvällen!
Håkan Loman & Lars-Erik Matspers

Café Thorsgården!
Sänder ett stort tack till alla trevliga gäster under
caféveckan. På återseende nästa sommar, alltid vecka 27.
Irené och Bettan
________________________________________________________________________________

Bingsjö Lanthandel!
Sänder ett varmt tack för bidraget från
Spelmansstämman i Dalstuga,
samt till alla våra kunder för den gångna sommaren.
Även i år kommer ”Höstskörden” se vidare anslag i butiken!
Vi behåller följande öppettider under vintern:
Måndag–torsdag 10.00-18.00
Fredag 10.00-19.00 Lördag 10.00-13.00.

Välkomna!
Per, Anna-Maria & Kristina
___________________________________________________________________________
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Tisdagsträffar i Bingsjö Bystuga!
Vi drar igång under hösten men i skrivande stund är inga datum
bokade ännu. Se vidare anslag och info i byarna och Rättviks Nytt.

Varmt välkomna!
Svenska Kyrkan & Bingsjö Lanthandel

Inför älgjakten!
Älgmålsbön med Monika Jones, i Bingsjö Kyrka
söndagen den 11 oktober kl. 18.00.
Easy blues band medverkar.

Varmt välkomna!
Finnmarksteamet

Julmarknad!
Inträffar i år lördagen den 28 november,
i Bystugan mellan 14.00-16.00.
DIK står för en liten servering.
Bordskostnaden är 50 kr/bord,
Du anmäler Dig till Karin 0246-410 26.

Varmt välkomna!
DIK

Fastighetsförändringar!
Om det sker reglering av fastighet eller om Du flyttar,
glöm inte att lämna ändringar till Kristina eller Annika.
Du kan missa viktig information från våra
föreningar om vi inte vet Din rätta adress.
DIK, Samfällighetsföreningen & Belysningsföreningen

Inför den mörka årstiden…
*låt gärna en lampa lysa upp er tomt
*håll snön borta vid postlådeställen
*använd sand från sandfickan vid halka
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