
 
 

                                                                     Nr 2 2018 

 

Traditioner inför midsommaren innebär Kransbindning på Tibbleberget, 

tisdag 19 /6 med start ca kl 18 och framåt tills vi blir klara 

 

  
  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 21/6 2018 

   

       KL 19,30 Samling vid Tibble Bystuga för resning av BARNENS majstång 

       och dans runt denna            
         

        därefter gemensam marsch, traktorsläp och spelmän till Majstången i Tibble för 

         Majstångs resning, kort tal ev någon ringdans 

 

            

         Kransbindning i Lycka, torsdag 28/6 kl 18,00. 
      Samling vid majstången. Ta gärna med en eller flera påsar blåbärsris, så går det fortare 

      med kransbindningen. 

                          

                        

                      Lyckas majstångsresning, söndag 1/7 

 

  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 

 

 

 



         Byarnas hemsida har fått en liten ansiktslyftning. 

         Byarnas hemsida (www.tibble-lycka.se) har två syften: 

- Vara platsen där vi bybor hittar  kontaktuppgifter till föreningens ansvariga, 

årsmötesprotokoll, tidigare utgåvor av Tibble-Lycka Bladets och hel del annat 

- Ge information om uthyrningen av bystugan och kyrkbåtarna 

                 Dessa verksamheter ger avgörande intäkter till föreningen, och hemsidan är 

                 vår informationskanal. Informationen om bystugan hade över t.ex. 3.000 

                 besök förra året och kyrkbåtarnas över 1.200, så nog tittas den på. 

                

               Dock hade tekniken bakom hemsidan börjat bli föråldrad (händer fort i Internet 

               åldern). Vi har därför bytt till en modernare lösning och passade samtidigt på att 

               ge den en liten ansiktslyftning. Arbetet är (som allt annat i byföreningen) gjort på 

               ideell basis och tekniken har sponsrats 

               Gör ett besök om ni har lust! 

 

 

 

                 Söndag 26 augusti kl 13:15 sker Byloppet med start från Bystugan 

 

                Det finns flera alternativ att ta sig fram. Det kan ske via löpning, joggning, 

               gå eller cykla för den som inte klarar av att röra sig på annat sätt 

              Det kommer att finnas olika sträckor att välja på. 

              Alla kan delta, från knattar och uppåt 

              Ansvarig Börje Hoback 

 

 

            Välkomna till Bystugan söndag 30 september kl 15 

            Då kommer det att vara en föreläsning om: 

             ” Ångbåtarna på Siljan”  Kaffeservering 

 

 

 

 

           Ha en skön sommar, övrig information kan också läsas på våra anslagstavlor 

           i byarna. 

 

 

          Glöm inte att betala in frivillig by avgift och bryggavgift för er som har båtplats 

http://www.tibble-lycka.se/

