HÖSTEN 2021
Ett litet uppdaterat nyhetsbrev för bybor i Lycka och Tibble
Hoppas att Er sommar varit fin trots de restriktioner som funnits på grund av viruset som finns ute i vårt
samhälle. Vår badstrand har i alla fall varit välbesökt. Det var flera dagar då det var riktigt varmt i älven
och många passade på att ta sig ett dopp och en simtur. Nu när hösten kommit är många av oss tillbaka i
vår vardagslunk. Passa ändå på att vara ute i skog och mark, det bjuds på många härliga och fina bär och
svampställen runt om i skogen.
Trots pandemin har en del saker hänt i vår by under sommaren och fram till nu:
– Den officiella midsommarfesten uteblev, men det var kransbindning och majstången restes i all
enkelhet av bybor. Hasse Tolförs körde, med traktor och blomsterpyntat flak, runt barn i byn.
– Byloppet ägde runt 25 augusti och med ett rekordstort deltagande i alla åldrar. Några cyklade,
promenerade eller joggade runt de olika banalternativen som fanns. Efteråt bjöds det på fika och
spelades en fotbollsmatch. Enligt de som var med så var det mycket lyckat!
Kommande aktiviteter:
Barnloppis, lördag 9 oktober kl 10-15 - i bystugan med kläder, leksaker m.m. så det här är ett bra
tillfälle att handla det som kan behövas till era barn.
För mer info kontakta Jenny Holfve tfn 073-808 39 55
Städdag söndag 10 oktober kl 13, - vid bystugan. Det behövs snyggas till både inom- och utomhus,
fika till alla som deltar.
Pingis spelas i bystugan måndag och torsdag kl 18.00 för den som vill röra på sig.
Vävstolar finns i bystugans källare, redo för handarbete.
Bakning i bagarstugan är också på gång i igen, så boka gärna tid för brödbakning till Jul
Inför Nyår undvik smällare. Det finns djur som lider mycket av det ljud som smällar har.
Påminnelse: Du som inte betalt medlemsavgiften till byföreningen kan göra det på
Bankgiro 5681-3603 eller Swisha på tfn nr 123 204 81 71. Obs, glöm inte skriva ditt namn.
Klicka här för att läsa vad medlemsavgiften används till.
Vill Du skänka en slant som minne av någon avliden person har vi en Begravningsfond. Ring i så fall till
Inga-Lill S Liss tfn 073-739 09 10
Tack till ALLA ER som på något vis hjälpt till med olika saker vid bystugan under sommaren, ingen
nämnd och ingen glömd.
Mer nyheter kommer på byns Facebooksida och www.tibble-lycka.se

