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God Vinter/vår alla Ådror! 
 
När detta skrivs är det regn och snöblask utanför fönstret, 5 
plusgrader och det är svårt att helt säga vilken årstid vi befinner oss i. 
Önska kan vi att det är vår men samtidigt vet vi ju att det alltid kommer 
ett eller två rejäla bakslag. Tankarna börjar dock gå till grönsaksland och 
växthus och vad det ska odlas i år. 
 
 

Terminen rivstartade med dansspelning på polskefesten i Härlanda den 
11 januari. Vi spelade vårt blandade dansprogram med mycket sång och 
det var uppskattat. Vi tog också med ”Ljusa Stjärnan” och visade lite 
stjärnspel i matpausen. Allting var mycket trevligt ordnat och det är 
alltid roligt att få spela när det är fullt på dansgolvet.  
 
 

På söndagsövningarna har gruppen ägnat sig åt övning inför vår spelning i 
Vänersborg den 22 mars. 
Vi har också gjort en researchresa med tåget till Vänersborg och muséet, 
där vi fick en fin guidad tur av Ann-Charlotte Öberg. Vi kollade även in 
caféerna i staden och åt bakelser på konditori Princess. Väldigt mumsigt!! 
 
 

Lördag den 1:a mars är det Visstuga hos Karin Isaksson. 
Den börjar kl.18.00. Tag med lite knytfika och sångröst. Kanske du har en 
vispärm liggande som du vill damma av? Ett bra tillfälle har du nu. 
För vägbeskrivning och mera information ringer du till Karin: 0522-858 53. 
 
 

Söndag den 9 mars har vi årsmöte i Scoutstugan. Årsmötet börjar 
kl.13.00. Vi kommer att börja kl.12.30 med någon förtäring. Kallelse och 
mera information finns i annan bifogad handling i detta mail. 
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Medlemsavgift! I detta utskick finns även bifogat ett inbetalningskort 
för 2014 års medlemskap.  
Vi behöver också uppdatera vår medlemsmatrikel. Det är en del felaktiga 
telefonnummer, mailadresser och även vanliga adresser. 
Nu när vi mer och mer arbetar ihop med studieförbund, så efterfrågas 
även kompletta personnummer för att vi ska få bidrag. Detta saknas 
också på flera av er i våra rullor. 
Det är därför väldigt bra om Ni/Du när inbetalningen är gjord, även 
skickar ett mail till Sven-Åke Stark: fiolkent@gmail.com  med dina data, 
så vi kan korrigera matrikeln.  

 
Lördagen den 22 mars är det dags för söndagsgruppens stora 
examensarbete. Muséets dag går då av stapeln i Vänersborg. Mycket 
händer på muséet denna dag, (Gå gärna in på deras hemsida och kolla) 
Vi ska sjunga musik från fem decennier och fokusera på Vänersborgs 
historia. Vi framträder kl.15.00 och en timma framåt. 
Det har varit ett väldigt roligt arbete och vi har lärt oss mycket nytt 
under tiden. Kom gärna och lyssna om ni har tid.  
 

Söndagen den 23 mars håller Biörn Landahl föredrag om Martin 
Martinsson i Scoutstugan. Det börjar kl.11.00. Ingen träning denna söndag 
utan det blir föredrag i stället. 
 

Påsk/vårfest = VÅSKFEST blir det den 5 april i Bokenäsets bygdegård. 
Sedvanligt knytis med sång, spel och dans. Lite påskpyssel kan det nog 
också bli. En inbjudan kommer att komma i din mail om ett kort tag, men 
boka gärna in datumet redan nu. 
 

Valborgsfirande med Spelstuga blir det den 30 april hos familjen Stark 
på Dalekullen. Start kl.18.00. Vi hoppas att vädret är med oss så att vi kan 
elda den stora brasan. Matknyte gäller för kvällen. Möjlighet att grilla 
kommer att finnas. 
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Helgen 9-10 maj kommer Ådran att ha fullt hålligång i Bokenäs 
Bygdegård. Det är dags för ”Kom och spela din musik” med vidhängande 
ungdomskurs. 
Programmet för ”Kom och spela” är inte helt klart!  
Det kommer att bli spelkurs hela dagen med Mia Gunberg-Ådin. 
En affisch, kursutbud samt mera information kommer senare. 
Som ni förstår kommer det att behövas en del personal för kök, café, 
städning och annat arbete under dagen. Anmäl till oss om ni vill hjälpa till 
med något.  
Det är också trevligt med lite annan verksamhet i lokalerna. Har ni tavlor, 
slöjd eller annat som ni vill ställa ut så är det bara att säga till oss. 
 

Ådran har nu också en sida på Facebook där det ligger lite bilder och 
annat skoj från vår verksamhet. Den är länkad från vår hemsida så det 
går bra att gå in den vägen. 
 
Det var nog allt för denna gången. 
 
Ha en fortsatt trevlig vårvinter och 2014 
 
Bokenäsets Ådra 
	  


