
 

                                                                                                                   NR 2 2013

    SOMMARBLADET

  Då har sommarmånaden juni kommit, tiden mellan hägg och syren är så gott som slut. 
Vid skolavslutningarna får vi höra de otroligt vackra psalmerna En vänlig grönskas rika dräkt, 
Sommarpsalm, och I denna ljuva sommartid, högsommarpsalm, som verkligen betyder sommar 
för många och inte att förglömma Idas sommarvisa. Förra årets sommar mer eller mindre regnade 
bort och vi kan inte annat än hoppas att vädret blir bättre detta år. Alla behöver vi få lite sol och D-
vitaminer för att ge oss styrka och nya krafter och en välbehövlig vila från arbete och skola. Ta till 
vara livet här och nu. Sätt dig ner i en stol och njut av ledighet och den vackra bygd vi har förmånen 
att bo i. Varje år förundras man över hur vackert allt blir när grönskan och sommaren återkommer 
samt alla ljusa kvällar. Ja alla måste ju förstås pyssla lite på huset eller i trädgården och det kan ju i 
och för sig också vara rogivande.

Visste ni förresten att i februari 2013 fanns det i Tibble by 314 mantals skrivan personer och i Lycka 
152 st, och på sommaren tillkommer dessutom många sommarboenden så vi är en rätt stor by.

PÅMINNELSE till alla er som ännu inte betalt in den frivilliga byavgiften, 
100kr/vuxen eller frivilligt belopp. Tacksam om ni gör detta på de inbetalningskort ni 
fått tidigare eller på bankgiro 5681-3603  Tibble-Lycka Byförening, skriv då namn 
och frivillig årsavgift

Efterysning
Har någon ett vitrinskåp att skänka till Bystugan? Vi har så många fina priser/pokaler och 
fotografier som vi skulle vilja sätta in där. Hör av dig till någon i styrelsen i så fall.

Vårens städdag vid bystugan hade god uppslutning och det blev gjort en hel del utomhus, TACK 
ALLA, ingen nämd och ingen glömd.
Tack också till er som gör andra saker till bystugan såsom reparationer av olika slag, plogning, 
gräsklippning m.m. och känner just Du att du vill göra något sä är det bara att höra av sig.

PÅMINNELSE till er som har bryggplats att betal in denna med inbetalningskortet ni fått, om 
ingen betalning kommer betyder det att er plats går till annan person.

Rönnäs fjärdings byaråd vill att varje by skall utse någon ansvarig person för bredband. Om du är 
intresserad så hör av dig till Jörgen Britts. I styrelsen finns ingen intresserad som vill driva frågan 
och vi vill inte heller ta ställning i frågan. Intresserade hänvisas till Dala Energis hemsida.



VARMT VÄKOMNA TILL Kransbindning på Tibbleberget, tisdag 18/6 kl 18,00.
Det behövs många flinka fingrar till blåbärsris plockning samt att binda kransarna till majstången 
Om du inte har möjlighet att delta på kvällen så ta en kasse och plocka ris och lämna uppe på 
dansbanan kvällen innan. Det går åt mycket blåbärsris för att klä våra kransar. Förutom ris så 
behövs det björkris att klä triangeln som sitter på stången samt till barnens egna majstång.
Alla krafter behövs inför förberedelsen av vår egen midsommar kväll. 
Välkomna även alla ni som är nyinflyttade till våra byar, ett bra sätt att lära känna bybor och några 
av våra traditioner som finns här i byarna. Efter avslutat arbete bjuds DU på kaffe/saft och bröd.
 
Program för Tibbletorsda´n 20/6 2013     

                                             
                 
                          20,00 Samling vid Tibble Bystuga för gemensam           
                                         marsch, traktorsläp och spelmän till Majstången 
                               20,30 Majstångsresning, kort tal
                           ca 21-21,15 Gemensam marsch till Bystugan där en liten majstångresning
                                               görs av barnen, därefter dans runt stången 

Fika i bystugan efteråt, kan DU tänka dig skänka kaffebröd så hör av dig till Ingrid Limström
tfn 13041. Vi kommer även att ha försäljning av mjukbulla

            Kransbindning i Lycka, torsdag 27/6 kl 18,00.
Samling vid majstången. Ta gärna med en eller flera påsar blåbärsris, så går det fortare med 
kransbindningen.
                         Alla hälsas varmt Välkomna
Har Du frågor om detta så ring till Mildred Modigs eller Martin Solén.

                        Lyckas majstångsresning, söndag 30/6

Kl 17,00 startar firandet i byn Lycka med majstångsresning, spelmän, dans runt stången, 
lotteri och tipspromenad. Ta med egen kaffekorg så avslutar vi med gemensam fika.
                                                      Välkomna

 HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR HÄLSAR VI I STYRELSEN  
PS! håll utkik på anslagstavlorna om det ev blir någon sommar fest vid bystugan.

               Vår adress till hemsidan är: www.tibble-lycka.se
Vill du ha något infört på hemsidan så maila till lars.liljegren@lexand.se
Vill du att det ska skrivas om något i bladet så maila till ingalill.smed@telia.com

http://www.tibble-lycka.se/
mailto:lars.liljegren@lexand.se

