
 
 

                                                                                                                                  NR 2 2014 

Sommarbladet, juni 2014 
 

Pingsten som kallas ”hänryckningens tid”, är den tid på året då naturen är som allra 

vackrast, allra skirast. Och det är verkligen otroligt vackert just nu och här, den skira 

grönskan och alla blommor som blommar. Det sägs ju att det är denna tid på året då det bästa 

vore att sitta på en stol och bara njuta av livet. Sätt dig en stund varje dag och se på vår 

vackra natur, att bara vara om så för en kort stund är bra för själen. 
 

 

Efterlyser äldre modell av träningsoverall, grön från början av 80-talet med tryck på 

ryggen  ” Tibblekamraterna ”, har du någon jacka över i storlek 4-5 så hör av dig till mig. 

                                                                                                   Inga-Lill Smedh Liss 073-7390910 
 

 

Styrelsen vill påminna om att det är viktigt för bystugans ekonomi om DU betalar in den 

frivilliga årsavgiften som är på 100kr/person eller frivilligt belopp med det 

inbetalningskort som följde med förra bladet, bankgiro nr 5681-3603 
 

 

Påminnelse om att DU som har en båtplats vid bystugan måste betala bryggavgiften som 

är på 400kr, detta gäller ALLA som har en båtplats oavsett tidigare överenskommelse. 

Detta beslut togs på ett styrelsemöte tidigare i våras. Du som inte betalar avgiften kommer 

att bli av med båtplatsen 
 

Inför majstångsresningen i Tibble 19 juni så önskar vi om någon kan skänka någon form av 

kaffebröd till försäljningen som hålls i bystugan efter att majstången är rest. 

Kontakta Ylva Liss/ Ingrid Limström/Inga-Lill Smedh Liss 

 

Kan DU hjälpa till som ” P-vakt” i samband med majstångsresningen så hör av dig till någon i 

styrelsen. Vi måste ha några som kan hjälpa till med att hänvisa trafiken under själva resningen 

av stången 

 

Vill du skänka pengar till begravningsfonden så kan du kontakta Ann-Marie Andersson i 

Lycka tfn 12595 

    

Vill du vara med och ro kyrkbåt, bra träning för hela kroppen, kontakt i så fall Peter 

Bergsten tfn 073-8496145 

 

Har du en stund över i sommar så är det helt ok att rycka lite ogräs i rabatterna vid bystugan 
 

TACK till ALLA er som var med vid vårstädningen av bystugan, jättebra jobbat 



 

 

                                      
 

VARMT VÄKOMNA TILL Kransbindning på Tibbleberget, tisdag 17/6 kl 18,00. 
Det behövs många flinka fingrar till att plocka blåbärsris 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 19/6 2014      
   

KL 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 majstångsresning 

      görs av barnen, därefter dans runt stången 

 

 

            Kransbindning i Lycka, torsdag 26/6 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 29/6 
 

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   
 

Titta gärna in på vår hemsida www.tibble-lycka.se som fått en ansiktslyftning 
 

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

