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God fortsättning på 2013 alla Ådror! 
 
Ådran avslutade året 2012 med att 1-2 december åka till Götene och 

göra en turné på äldreboenden där. Vi hade ett blandat program med 
julvisor, sladängor, allsång och spel. Det var mycket uppskattat och vi 
hade en fantastisk helg i ett härligt vinterväder. 2013 inleddes med att vi 
i mellandagarna åkte till Rotviksbro äldreboende och gjorde programmet 
en gång till. 
Trettondagsbal har vi också haft. Mycket lyckat och vi tackar 
arrangörerna för en fin fest. 
Vi har också hunnit med att åka till Härlanda och spela ”polskefrossa” den 
12 januari. Mycket trevligt med uppemot 200 dansare. 
 
Nu till vår fortsatta verksamhet. 

Vi börjar vår söndagsverksamhet på söndag den 20 januari. 
Som vanligt ses vi kl.10.00 – ca.13.00. Vi håller sedan i höstas till i 
scoutstugan i Uddevalla(mittemot Agnebergs huvudentré). Det är en fin 
lokal med hög mysfaktor och perfekt för vår nuvarande verksamhet. Vi 
tänker oss att jobba lite mer djupgående med vissa låtar och visor under 
våren. Är det någon särskild låt/visa du vill nöta på vill vi gärna veta det. 
Ta med dig förslag på söndag så gör vi en gemensam planering. Kan du inte 
komma så mailar du över idéerna till mig. ( holge.troll@gmail.com ) 
 
Söndag den 3 mars har vi årsmöte i Scoutstugan. Årsmötet börjar 

kl.14.00. Vi kommer att börja kl.13.30 med någon förtäring. Kallelse och 
mera information kommer senare. 
Det har en längre tid funnits önskemål om att ha en datakurs för 
medlemmarna. Sven-Åke kommer den 3 mars kl.10.00.13.30  (före 
årsmötet) att hålla i en träff för intresserade. Han visar hur vi 
importerar ljudfiler, sorterar i mappar m.m.?? Ta med din dator och kom. 
Är det något som du vill lära dig eller veta mer om, mailar du Sven-Åke ( 
fiolkent@gmail.com ) 
   
Påsken är tidig i år. Redan sista veckan i mars. Ska vi ha en fest och på 

vilken dag är frågan? Kan ni maila tillbaka och tala om när ni/du tycker att 
det passar bäst med fest i påsktider? ( holge.troll@gmail.com ) 
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Helgen 17-19 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 redan klart!  
Det kommer att bli spelkurs hela dagen med Pelle Gustafsson från 
Sundborn. Viskurs/Visstuga med Gunilla Karlsson som lär ut visor efter sin 
släkt Familjen Blad. Danskurs med Jimmy och Ingegerd från Göteborg och 
Tovning med Kenneth Dahlbris.  
En affisch, möjlighet att anmäla sig till de olika kurserna 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 vinter och 2013 
 
Bokenäsets Ådra 


