Sommar 2022

T I BBL E-LYCK A
Vä l kom m e n t il l n ya Tibble-Lyckablad et

Vi har uppdaterat bladet med hjälp av Jennie Holfve. Vill du ha med något i bladet
framöver är det som vanligt Tibble-Lycka byförening som ansvarar för innehållet.
Äntligen kan vi fira midsommar som vanligt igen. I år har vi dessutom fått
ytterligare en programpunkt i byn - Tropical Tibbletorsdag. Läs mer i bladet.

Kr ansbi ndning 2 1 j u n i

Vi ses tisdag 21/6 på Tibble berget från
klockan 17. Packa gärna picknickkorgen
och ta med hela familjen. Alla händer
behövs.
Har du inte möjlighet att vara med på
tisdagen kan ni plocka blåbärsris och
sätta det i påsar på scenen vid
dansbanan.

Tro pi c a l Ti b b l e to rs dag
Tibble Tropical Sound System bjuder
upp till midsommardans på Tibbleberget! Johan Testad och Mattias
Gyllenhak Liss spelar skön vinyl från
svunna tider i Karibien.

“Vi drar igång kl 16 och kör på tills
Hasse Tolförs leder oss hem. Självklart
pausar vi kl 20-22 för att gå ner och
resa majstången. Packa picknickkorgen
och putsa dansskorna så ses vi på berget!”
Obs! Inställt vid dåligt väder.

Ti bble Tor sdan 2 3 j uni

Sedvanligt firande där vi samlas 19.30
vid bystugan för barnens lilla majstångsresning och dans kring den. Klockan
20.00 tågar vi tillsammans till byn med
fiolspel och kransar, barnen får åka
traktor och sen börjar stora majstångsresningen med tal och dans.
Anmäl dig gärna till vägvakt under
resningen. Anmälan: Ylva 070-4062056.

Kr ansbi ndning i Lycka

Vi samlas vid masjstången i Lycka 30
juni kl 18. Ta med blåbärsris så går det
fortare.

B yavg i f t e r

Lyc k a s m a js tå n g s re s n i n g
s ö n dag 3 jul i k l 1 7

Spelmän och dans runt stången. Ta med
kaffekorg för gemensam fika.

Den frivilliga avgiften är 150 kr/vuxen och hushåll. Bryggavgiften 600 kr.
Swisha på nummer 123 2048 171 eller betala in på bankgiro 5681-3603.
Glöm inte uppge ditt namn på betalningen.

Följ oss på Facebook @tibblelycka
Hemsida www.tibble-lycka.se

