
Bokenäsets Ådra  Februari 2011 

Hejsan  alla glada Ådror!! 

Nu har vi kommit in i Februari och vintermörkret börjar ge vika, vi går mot 
ljusare tider igen. Kanske dags att börja planera för grönsaksland och växthus 
snart? 

 

 

 

 

 

Vårens verksamhet på Holma skola är i full gång. Vi håller på alla söndagar till 

och med 8 maj. 2 söndagar är spellediga och det är 13/2 samt 24/4. Vi övar som 
vanligt mellan kl.10.00- ca 13.00. Fikakorg medtages. Vårens övningar 
innehåller mest önskelåtar. Vi övar noggrant låtar och visor som deltagarna vill 
känna sig mer säkra på. 

 

Under våren har vi några särskilda söndagsträningar och det är följande: 

6/2 kommer Kenneth Dalbris till oss. Det blir lek med våra visor och låtar med 
både våra vanliga instrument och rösten som instrument. Vi håller på från 
kl.10.00  till 15.00 så tag med lunchmatsäck. 

3 april och 17 april håller Julia Klingvall i våra övningar. Då kommer vi att ha 
fokus på Niklas Larsson. Tiden blir den vanliga, mellan 10.00-13.00, dessa båda 
gånger. 

 

 

Härmed kallas du till Årsmöte i Holma skola söndag den 27 februari 
kl.12.30. Efter förhandlingarna bjuder Ådran på smörgåstårta. 
Anmäl ditt deltagande till Biörn Landahl senast 20 februari. 
Telefon:0520-360 90. 
Du är naturligtvis välkommen att spela och sjunga med oss kl.10.00.  
Kenneth Dalbris kommer och repeterar det vi gjorde sist samt lär ut 
nya sånger.  

Alla medlemmar, gamla som nya är välkomna!!  
 
Dagordningen finns bifogad i kuvertet.  
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Det kommer att bli påskfest på Skärtorsdagen den 21/4. Mera info om den 

kommer senare i vår.           

Spel och visstugor blir det också. 

Den första redan 18/2 hos Eva Kårbo kl.19.00. Inget speciellt tema denna gång. 
För vägbeskrivning ringer du: 0304-594 80 eller 070-4023824 

Den andra blir 1/4 hos Lena Köllerström kl.19.00. Denna gång är temat 
passande nog skämtvisor. Kom gärna med några skojfriska låtar också. 
För vägbeskrivning ringer du: 0526-243 66 

Tag med dig fikakorg till vårt gemensamma kvällsfika. 

 

 

 

Vi tänker även i år arrangera  ”Kom och spela din musik””Kom och spela din musik””Kom och spela din musik””Kom och spela din musik”.  

Lördag den 14/5 går den av stapeln i Bokenäs bygdegård. Mera info kommer 
även om detta senare i vår. 

 

Med detta utskick får du en uppgift i form av en enkät.  
Vi vill gärna utveckla ådran och önskar få förslag och idéer för hur vi bäst följer 
med vår tid, tillsammans med dig. 
När du har fyllt i enkäten lägger du den i det frankerade kuvertet och skickar det 
till styrelsen senast den 18 februari. 

 

 

 

Välkomna till en vår fylld av sång och musik. 

Styrelsen 


