
 

 

                                                                                       Nr 2 2019 

 
Vår/sommar, blandad väderlek, ömsom regn och sol = ” Svensk sommar” ?? 

Miljöpåverkan? Ja vem har svaret egentligen 

Ett av de härligaste tecken till sommaren måste i alla fall var när koutsläpp sker i Tibble och 

Lycka, se dessa kor och årets kalvar med glädje hoppa runt i hagarna. Hoppas att vi får ha 

dem kvar i många år framöver. 

Alla blommande träd och blommor som kommer, lika glad av det blir vi också. 

Härlig tid då vi kan röra på oss mer, promenera i skog och mark, cykla eller gå runt 

Limsjön, vi har så mycket i närheten där vi bor som vi kan nyttja till olika aktiviteter. 
 

 

Traditioner inför midsommaren innebär Kransbindning på Tibbleberget, 

tisdag 18 /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 egen 

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 20/6 2019 

   
       KL 19,30 Samling vid Tibble Bystuga för resning av BARNENS majstång 
       och dans runt denna. Därefter gemensam marsch, traktorsläp och spelmän till 

      Majstången Tibble för Majstångs resning, kort tal ev någon ringdans 

         Därefter musik i bystugan och kaffeservering 

         (kan /vill du skänka bröd till denna kväll så kontakta Ylva Liss Tibble) 

 
                       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 30/6 

 

 Kl 17,00 startar firandet i byn Lycka med majstångsresning, spelmän, dans runt stången. 

       Ta med egen kaffekorg så avslutar vi med gemensam fika. 



  

       Ta en sväng förbi Bystugan och se att ångbåtsbryggan har fått sig en ansiktslyftning, 

några herrar i byn som ägnat många timmar till detta. 

 

Tunnbröds dagen som hölls i maj var fantastiskt uppskattad, många som passade på att 

delta i olika aktiviteter just den dagen. Hoppas det kommer åter för oss som inte hade 

möjlighet att delta då. 

 

Några aktuella datum att ha koll på för olika aktiviteter som är på gång i våra byar. 

              Se även anslagstavlorna där aktuell info kommer upp 

 

 

Lördag 6 juli kommer Luffarorkestern till Tibble Bystuga, en trevlig spelning och 

underhållning att se fram emot 

  

Lördag/söndag 13 och 14 juli blir det Loppis i Tibble bystuga, vill du hyra bord så 

kontakta Ylva eller Ingrid i styrelsen 

 

Söndag 25 augusti blir det Bylopp, samling kl 13:30, olika bansträckor, finns något för alla 

åldrar, du kan gå, jogga eller springa(cykla?) 

 

Bystugan fyller 30 år,  lördag 31 augusti blir det jubileum med bl.a. tårttävling, korv 

grillning, femkamp, fiskdamm, tipspromenad, lotteri och musik mm 

 

Måndag 8 juli kl 18:30 blir det ett möte i Bystugan inför jubileet, bra om intresserade som 

vill vara med kan komma då för att hjälpa till med detaljer mm 

 

Det finns lediga båtplatser vid Bystugan, 400 kr/år, om du vill hyra en plats så kontakta 

Jörgen Britts i Tibble. 

 

Påminnelse om att betala in byavgiften, 100 kr/person eller frivilligt belopp, glöm inte 

skriva namn 

 

Är du intresserad av att väva så finns vävstol i bystugan du kan låna, kontakta 

Ingrid ”Pinne” Limström 

 

OBS! Målburar bortskänkes, kontakta någon i by styrelsen 

                                                                           

   Ha en riktigt skön sommar, vila, lata dig för att hämta krafter 

 


