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Vår bygdegård – bygdens centrum
Våren är snart här och det är dags att vara ute och umgås med vänner
och grannar. Varför inte söka sig till vår bygdegård. Föreningen
Frösthults Bygdegård bjuder på en rad roliga aktiviteter. Så titta gärna
in och var med! Härnäst på kalendern står:

Nationaldagsfirande 6 juni kl. 11-16
Med hantverksmarknad, Loppis, Varmkorv med bröd,
Kaffe med hembakat bröd
Nationaldagsfirandet i Frösthults Bygdegård har blivit en mycket uppskattad
tradition! Planera in den dagen och tag med er era vänner. Ni kommer inte att
ångra er.
Vill ni vara med och baka kaffebröd till försäljningen hör då av er till Gerd Ihrsén
0171-920 56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traditionellt midsommarfirande fredagen den
22 juni klockan 13.30
Även det här året utan regn?
Ta med blommor och löv till midsommarstången, vänner att trivas med och
kaffekorg att njuta av i gröngräset. Vi dansar kring midsommarstången, går
tipspromenad samt köper lotter.
Åk gärna lövat fordon till midsommarfirandet.
Vid dåligt väder sker firandet inomhus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frösthults mästerskap i långgolf.
Årets upplaga av golfmästerskapet kommer att spelas under juni månad. Datum är
ännu inte fastställt.
Har ni inte hört något mer före den 15 maj, hör då av er till
Tommy Åberg 41 00 64 eller Per Johansson 070-760 81 13.

Boulekvällar alla torsdagar
Varma och ljusa kvällar är som gjorda för boulespel! Kl. 18.00 alla torsdagar fr.o.m. 1
maj tom augusti samlas vi vid boulebanan – bakom bygdegården. Alla är välkomna!

Vill Du hyra bygdegården?
Läs då på vår hemsida frosthult.se
Kontakta vår vaktmästare

070-265 65 59
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Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!
Styrelsen Föreningen Frösthults Bygdegård
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------För er som glömt att betala medlemsavgiften kommer här en påminnelse. Vi i
styrelsen ser gärna att ni betalar den snarast. 200 kronor för familj eller 125 kronor för
enskild medlem. Ange namn och telefonnummer eller mailadress på betalningen.

Bankgironummer 134-1783 eller
swisch-nummer 123 634 52 76

