Detta är våra aktiviteter och träffar under våren 2017. Vår
förhoppning är att programmet är av intresse för dig och
att vi får se just dig vid en eller flera tillfällen under våren.
Kom gärna och delta vid våra arbetsträffar och den
efterföljande mysstunden vid grillen.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2017 är densamma som de senaste
åren, 100 kronor per person eller 200 kronor per familj.
Medlemsavgiften betalas via bankgiro 136-7010 eller direkt
till kassören.
Medlemsinformation
Vill du veta mer om föreningen eller vara med på våra
utflykter, ta då kontakt med någon av oss i styrelsen.

Viareds
Natur- och
Hembygdsförening
Program våren 2017

Ordförande
Anders Hell
0706-254967
Vice ordförande Bengt Gustafsson 033-257701
Kassör
Kerstin Hell
033-254517
Sekreterare
Britta Henriksson 033-252368
Vice sekreterare Lena Davidsson
033-243314
Styrelseledamöter Åke Gustavsson
0762-453143
Rolf Andersson
0701-178673
Suppleant
AnnaLotta Fransson 0727-152558
Hedersordförande Sture Magnusson

033-254116

Väl mött önskar
Viareds Natur- och Hembygdsförening
Hemsida:
http://viaredsnhf.se/index.html

Viareds första affär

Årsmöte
Söndag den 12 mars klockan 16:00 i Sjömarkens Missionskyrka.
Borås Stads stadsantikvarie Fredrik Hjelm gästar årsmötet. Han
kommer att berätta om Borås historia. Efter mötet bjuder föreningen
på kaffe.
Kontaktperson:

Britta Henriksson

033-252368

Våffelträff
Söndag den 23 april klockan 16:00 träffas vi i Boråstorpet och äter
våfflor tillsammans. Bengt Vernblom och Magnus Risinger från
Blåsknallarna bjuder oss på skön musikunderhållning.
Kontaktperson:

Bengt Gustafsson

033-257701

Fågelvandring
Söndag den 21 maj klockan 07:00 samlas vi vid den gamla Smedjan i
Viared. Claes-Göran Ahlgren guidar oss runt flygfältet och områdena
där omkring. Resultatet av fågelvandringen rapporterar Claes-Göran
som vanligt på: http://www.artportalen.se/
Ta med kaffe/frukostkorg.
Kontaktperson:

Kontaktperson:

Åke Gustavsson

0762-453143

Anmäl dig senast 3 maj till:

Kerstin Hell

033-254517

Bengt Gustafsson

033-257701

Arbetsträff
Onsdag den 21 juni träffas vi klockan 18:00 för en arbetsträff vid
Ryssnässtugan. Efter det gemensamma arbetet samlas vi för en
trevlig stund runt grillen. Föreningen bjuder på grillad korv/bröd och
dricka.
Kontaktperson:

Kyrkvandring
Söndag den 7 maj träffas vi klockan 15:30 utanför Carolikyrkan.
Kyrkvaktmästare Mattias visar oss runt i kyrkan, tar oss med ner i
katakomberna och sedan upp i kyrktornet. Efter vandringen fikar vi
till självkostnadspris på Café Bakgården. De ”bullar upp” med kakor,
bullar och frallor samt kaffe eller te. Vid anmälan vill vi veta om du är
med på kyrkvandringen och efterföljande fika eller enbart det ena.

0762-453143

Slåttergille
Onsdag den 7 juni klockan 18:00 träffas vi vid Smedjan för årets
slåttergille. Alla är välkomna, med eller utan räfsa eller lie!
Både närvarande och hårt arbetande medlemmar bjuds på grillad
korv/bröd och dricka.
Kontaktperson:

Arbetsträff
Onsdag den 26 april klockan 18:00 träffas vi för den årliga
vårskötseln vid Ryssnässtugan. Efter det gemensamma arbetet bjuder
föreningen på en trevlig stund runt grillen i form av grillad korv/bröd
och dricka.

Åke Gustavsson

Åke Gustavsson

0762-453143

Sillsexa
Årets Sillsexa går av stapeln tisdag den 27 juni klockan 18:00. Vi
träffas som brukligt i Ryssnässtugan för att äta, umgås och ha roligt
& som tidigare år har styrelsen bestämt att föreningen står för
kalaset!
Var vänlig och anmäl dig i god tid för att vi ska kunna få möjlighet att
ordna plats för alla som önskar komma.
Anmäl dig senast 25 juni till:

Kerstin Hell

033-254517

