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Hejsan Alla Glada Ådror! 

Äntligen känns det som att våren är på väg. Grusvägen är isfri och snön 

försvinner för varje dag. Snödropparna kikar fram under snön och fåglarna 
börjar sina vårläten. UNDERBART!! 

Ådrans aktiviteter är nu i full gång. Våren ser ut att bli intensiv även i år. 

Årsmöte hade vi den 27 februari och det var väldigt välbesökt. Jätteroligt!  

Styrelsen fick ny energi av denna uppslutning. Med detta brev kommer 
årsmöteshandlingar. Medlemsmatrikel finns också bifogat. Där saknas 
mailadresser på vissa medlemmar. Har ni skaffat en adress eller bytt mailadress 
kan ni väl skicka den till oss?!?! 

På söndagsträningarna på Holma har vi nu dragit igång arbetet med att skapa ett  

scénprogram där vi följer Bohusbanan från Strömstad till Uddevalla. Det ska bli 
ett program fyllt av visor och låtar utmed banan. Kanske någon dans och rolig 
historia också får plats. Arbetet har just börjat och alla medlemmar är välkomna 
med idéer. Vi saknar låtar och visor från Ljungskile till Göteborg med undantag 
av Ytterby. Bidrag mottages gärna. Tiden på Holma är som alltid söndagar 
10.00-12.30. Vi är där fram till den 8 maj med undantag av 24/4 då vi har 
påskledigt. 
Vi har också diskuterat att vi skulle ta en rekognoseringsresa med tåget från 
Strömstad till Göteborg. För min del har jag aldrig åkt från Uddevalla till 
Strömstad så det kunde vara roligt att få en idé om hur det ser ut runt de olika 
orterna. 

Visstuga den 1 april med tema skämtvisor hos Lena Köllerström. Visgruppen 

har gjort ett verkligt fullspäckat häfte med olika skämtvisor. Det ska verkligen 
bli roligt att sjunga igenom alla dem. Eftersom det är långt att köra packar vi 
ihop oss i bilarna. Vi ses vid Biltema på Torp kl.18.15.  
Vill du vara riktigt säker på att vi blir några som åker dit ringer du till Lena 
0526-243 66 och anmäler ditt deltagande. Vill du att vi väntar på dig vid 
Biltema ringer du Helen 0522-865 04 eller 0722-04 99 93. 
Medtag en kaka eller dylikt till det gemensamma fikat. 
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Påskfest har vi i Smedseröds bygdegård utanför Uddevalla. På skärtorsdagen 

den 21/4 blir det. Vi samlas kl.18.30 och minglar en stund. Mer detaljerad 
inbjudan kommer men boka in detta datum. 

Kom och spela din musik blir det den 14 maj i Bokenäsets Bygdegård. Här 

kommer det att behövas hjälpande händer till lite av varje. Hör av dig om du vill 
göra ett handtag denna dag. 
Känner du någon som vill ställa ut konst eller hantverk så är det bara att höra av 
sig. Kanske du själv vill sitta i lokalen och slöjda, måla eller något annat? 
Ring eller maila till Helen Stark 0522-865 04, 0722-04 99 93. 
holge.troll@telia.com 

Vi planerar också för en ungdomskurs mellan fredag –lördag 13-14 maj i 
bygdegården. Masslogi på andra våningen. Inte klart riktigt än men det börjar ta 
form. 

28 maj blir det medlemsresa till Kenneth Dalbris. Vi tittar på olika orkidéer på 

Kinnekulle, eventuellt ett studiebesök i en cittrafabrik och kanske vi kan ta en 
sväng till Falbygdens ost. 
Myskväll hos Kenneth med sång och spel. Möjlighet till övernattning finns. 

 

Ja det var väl allt för denna gång. 

Ta genast fram era almanackor och boka in alla skojigheter. 

Kulturella hälsningar från Styrelsen/Helen Stark 

 

 


