
Bokenäsets Ådra  Februari 2012 

Hejsan  alla glada Ådror!! 

Nu har vi kommit in i Februari och vintermörkret börjar ge vika, dock vräker 
blötsnön ner just i detta nu så vintern blir nog kvar ett tag till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

och med 6 maj. 2 söndagar är spellediga och det är 26/2 samt 8/4. Vi övar som 
vanligt mellan kl.10.00- ca 13.00. Fikakorg medtages. Vårens övningar 
innehåller låtar och visor utefter Bohusbanan men även en del brittisk musik 
spelas nu på våra träffar, eftersom vi fått en ny medlem som gärna vill lära oss 
ur sin stora repertoar. 

 

 

 

 

 

Härmed kallas du till Årsmöte i Holma skola söndag den 4 mars 
kl.12.00. I samband med förhandlingarna bjuder Ådran på 
smörgåstårta. 
Anmäl ditt deltagande till Biörn Landahl senast 26 februari. 
Telefon:0520-360 90. 
Du är naturligtvis välkommen att spela och sjunga  
med oss kl.10.00.  

Alla medlemmar, gamla som nya är välkomna!!  
 
Dagordningen finns bifogad i utskicket . 
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Årets ”femtondagsaftonsbal” blev vädigt lyckad och vi var ca 90 personer på 
festen. Mycket trevligt och god stämning.   

 

Nu funderar vi på påskfesten och vilken dag som skulle passa bäst. Påskafton är 
ju ofta en familjedag men kanske det kan passa en annan dag i anslutning till 
påsken.  

Vi skulle nu vilja ha in förslag på en lämplig kalas-dag i samband med påsken. 
Maila in till oss så fixar vi en fest!! 

 

Spel och vis-stugor blir det också. 
Kenneth Dahlbris inbjuder till en träff i hans sommarstuga i Åmål helgen  
5-6 maj. Sång, spel, blomsterpromenad och bad är bland annat det som kan 
hända. Möjligheter till övernattning finns. Mera information om detta kommer 
längre fram.  

Visgruppen håller på att färdigställa ett häfte med Olaus Olsson visor och till 
hösten kommer detta att släppas i samband med en visstuga. 

Som vanligt är det bara att höra av sig om man vill ha en spel-visstuga hemma 
hos sig. 
 

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

Lördag den 12/5 går den av stapeln i Bokenäs bygdegård. Mera info kommer 
även om detta senare i vår. 

 

Med detta utskick får du också alla handlingar till årsmötet. 
Bland annat bifogar vi en pg-blankett i pdf-format för inbetalning av 
medlemsavgiften för 2012. Glöm inte betala in den så fort som möjligt!! 

Hoppas att vi ses då.!! 
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Fortfarande har jag några mailadresser som inte fungerar. 
Det märker du genom att du fått detta på vanlig post. 

I samband med att ni betalar in medlemsavgiften får ni gärna  
skriva mailadressen eller också bara skicka ett mail till mig. 
Helen Stark: holge.troll@telia.com  

 

 

Välkomna till en vår fylld av sång och musik. 

Styrelsen 
	  


