
Bokenäsets Ådra         mars 2014 
	  
Hej	  alla	  glada	  ådror!!	  
	  
Här	  kommer	  ännu	  en	  uppdatering	  av	  vårens	  händelser.	  
	  
Söndagsträningarna	  fortsätter	  som	  vanligt	  fram	  till	  ”Kom	  och	  spela	  den	  10	  maj”.	  
Förutom	  söndagen	  den	  20	  april	  då	  det	  är	  påskdagen.	  
Däremot	  har	  man	  då	  chansen	  att	  komma	  till	  Järbo	  Allhem	  på	  påskfest	  och	  sjunga,	  
dansa	  och	  spela	  av	  hjärtans	  lust.	  Se	  inbjudan	  nedan.	  
	  
Ingmar	  och	  Birgit	  Strannevik	  inbjuder	  till	  	  
PÅSKFEST	  på	  påskdagen	  den	  20	  april.	  
Platsen	  är	  Järbo	  Allhem,	  ca	  1,5	  mil	  norr	  om	  Högsäter.	  
Det	  är	  sedvanligt	  ”Ådreknyte”	  som	  gäller	  för	  kvällen.	  
Festen	  börjar	  kl.19.00	  med	  mat,	  sen	  blir	  det	  sång,	  musik	  och	  dans.	  
Ta	  med	  de	  vanliga	  tillbehören,	  såsom	  bestick	  m.m.	  
Anmälan	  till	  Ingmar	  senast	  13	  april:	  0530-‐921	  66,	  	  076-‐866	  12	  25. 
	  
	  
Valborgsmässoafton	  injuds	  det	  till	  Spelstuga	  hos	  familjen	  Stark	  på	  Dalekullen.	  
Vi	  träffas	  kl.18.00.	  Är	  det	  inte	  för	  torrt	  kan	  vi	  elda	  en	  brasa.	  Knytmat/fika	  som	  
vanligt.	  Det	  finns	  tillgång	  till	  grill.	  Övernattningsmöjligheter	  finns	  till	  ett	  
begränsat	  antal	  personer.	  Hör	  av	  er	  om	  intresse	  finns	  för	  detta.	  För	  mera	  
information	  ringer	  du	  0522-‐865	  04	  eller	  0722-‐04	  99	  93.	  	  
	  
Helgen	  den	  17-‐18	  maj	  har	  söndagsträningen	  avslutning	  hos	  Eva	  och	  Janne	  i	  
Särö.	  Vi	  träffas	  kl.15.00,	  fikar,	  spelar,	  sjunger	  och	  umgås.	  Knytmat/fika	  gäller	  
som	  vanligt.	  Det	  finns	  plats	  för	  ett	  begränsat	  antal	  att	  övernatta.	  Är	  det	  fint	  
väder	  så	  går	  det	  också	  bra	  att	  tälta	  i	  trädgården.	  Ring	  Eva	  och	  Janne	  för	  mera	  
information:	  031-‐41	  62	  06	  eller	  076-‐189	  11	  24.	  
OBS!!	  Inga	  pälsdjur	  får	  medtagas	  p.g.a.	  allergier.	  OBS!!	  
	  	  	  
Har	  ni	  något	  barn/ungdom	  i	  er	  närhet	  som	  spelar	  ett	  instrument	  kommer	  det	  ett	  
fint	  tillfälle	  att	  förkovra	  sig	  i	  folkmusiken	  i	  och	  med	  barn	  och	  ungdomskursen	  
som	  går	  av	  stapeln	  i	  samband	  med	  ”Kom	  och	  Spela	  din	  musik”	  i	  maj.	  
Inbjudan	  ligger	  bifogad	  i	  mailet.	  
Sprid	  även	  denna	  inbjudan	  vida	  omkring	  er!!	  
	  
Apropå	  ”Kom	  och	  Spela”,	  vars	  program	  nu	  är	  klart,	  så	  kommer	  det	  att	  behövas	  
personal	  till	  kök,	  försäljning	  och	  entré.	  	  
Det	  är	  också	  trevligt	  med	  olika	  utställningar/hantverk	  och	  annan	  verksamhet	  i	  
lokaliteterna	  i	  samband	  med	  stämman.	  
Känner	  du	  att	  du	  vill	  hjälpa	  till	  en	  stund	  eller	  göra	  något	  annat	  så	  hör	  du	  av	  dig	  
till	  Helen,	  holge.troll@gmail.com.	  
Några	  personer	  har	  redan	  hört	  av	  sig,	  men	  känner	  du	  att	  du	  glömt	  anmäla	  dig	  
eller	  helt	  plötsligt	  ser	  att	  du	  har	  tid,	  går	  det	  bra	  att	  höra	  av	  sig	  ända	  fram	  till	  
stämman.	  
 
God fortsättning på våren alla! 
Hoppas	  att	  vi	  ses	  !	  
	  
Styrelsen/Helen	  Stark	  


