Nr 2 2017
Traditioner inför midsommaren innebär Kransbindning på Tibbleberget,
tisdag 20/6

Grillar tänds uppe på berget kl 17 för den som vill grilla något ätbart,
ta med själva
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.

Tibbletorsda´n 22/6 2016
KL 19,30 Samling vid Tibble Bystuga för resning av BARNENS majstång och dans
runt denna
därefter gemensam marsch, traktorsläp och spelmän till Majstången
20,30 Majstångsresning, kort tal ev någon ringdans

Kransbindning i Lycka, torsdag 29/6 kl 18,00.
Samling vid majstången. Ta gärna med en eller flera påsar blåbärsris, så går det fortare med
kransbindningen.

Lyckas majstångsresning, söndag 2/7
Kl 17,00 startar firandet i byn Lycka med majstångsresning, spelmän, dans runt stången.
T a med egen kaffekorg så avslutar vi med gemensam fika.

Välkomna

Påminnelse:

Glöm inte att betala byavgiften, talong medföljde förra bladet. 100 kr/person
eller frivilligt belopp, bank giro 5681-3603
Till dig som har en båtplats vid bystugan: att betala bryggavgiften som är på 400kr,
detta gäller ALLA som har en båtplats. Du som inte betalar avgiften kommer att
bli av med båtplatsen

Midsommardagen 24/6 kl 10:00 :
avgår kyrkbåt från bryggan vid Bystugan, vi ror gemensamt till kyrkan
Var gärna dräktklädd

Grillkväll vid bystugan torsdag 27/7 kl 18
ta med det du vill grilla och äta
byföreningen bjuder på dryck/kaffe/kaka

HA EN SKÖN OCH VILSAM SOMMAR

STYRELSEN FÖR TIBBLE-LYCKA BYFÖRENING

