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Gott Nytt Folkmusikår allihop! 
 
Det har blivit alltför längesedan det kom ett utskick till er men nu ska 
det ske. Hösten var väldigt hektisk för familjen Stark och svisch… så var 
det visst jul. Lovet tillbringades mest i TV-soffan varvat med mycket 
bokläsning. Det är så härligt när man kan sjunka ner i en bok utan att 
behöva tänka på någonting mera än hur boken ska sluta!! 
 
Ådran avslutade året 2012 med att 30 november 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 även om Kenneth inte hade fixat lika härligt vinterväder 
som förra året.  
Vi ska nu på lördag den 11 januari iväg till Härlanda och spela på 
”Mellgrens blandnings” polskefest. Vi var där förra året och det var 
verkligen en rolig tillställning. 
 
 
Nu till vår fortsatta verksamhet. 

Vi börjar vår söndagsverksamhet på söndag den 12 januari. 
Som vanligt ses vi kl.10.00 – ca.13.00. Som vanligt är vi i scoutstugan i 
Uddevalla, mittemot Agnebergs huvudentré. Vi kommer att koncentrera 
oss på ett program med sång och musik från 1860-till sekelskiftet. Detta 
med anledning av att vi ska spela på Vänersborgs museums jubileum den  
22 mars. 
Datakursen börjar också denna söndag kl.13.00 för er som är 

intresserade. Undrar du något om detta kontaktar du Sven-Åke på mailen: 
fiolkent@gmal.com 
 
 
Söndag den 9 mars har vi årsmöte i Scoutstugan. Årsmötet börjar 

kl.13.00. Vi kommer att börja med någon förtäring. Kallelse och mera 
information kommer senare. 
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Eftersom det inte blev någon trettondagsbal nu i januari kommer det att 

bli en ”Våskfest” istället. Den är planerad till lördag 5 april. Inbjudan 
kommer även den lite senare i vår. 
 
Helgen 9-11 maj kommer Ådran att ha fullt hålligång i Bokenäs 

Bygdegård. Det är dags för ”Kom och spela din musik” med vidhängande 
ungdomskurs. 
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. 
 
Med detta utskick ligger också en planering för vårterminen. Skriv ut 

den och häng den på kylen eller annat lämpligt ställe. 
Allt som händer under våren finns med. Vi reserverar oss dock för att 
vissa förändringar kan förekomma. 
Undrar ni något är det bara att höra av er till någon av oss. Telefon och 
mailadresser står i programbladet. 
 
Vi önskar er ett fortsatt gott 2014 som kanske blir mindre regnigt och 
mera kallt… 
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