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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Glöggkväll med julmusik

Stipendium för våren 2017

Fredagen den 8 december blir det glöggkväll i Soldattorpet med uppträdande av tre unga musiker som bjuder på julmusik ca kl.19.00. Kom i tid! Vi börjar mingla
kl. 18.30 med pepparkakor och glögg. Senare blir det
skinksmörgås med kaffe eller mjölk/saft. Det finns även
möjlighet att dricka en god julöl eller ett glas vin till självkostnadspris. Aktiviteten är öppen även för andra än
kinnaredsbor. Mikael Zsiga (0321-403 03, 070-298 10
53, zsiga@telia.com) är ansvarig för arrangemanget. Hör
gärna av dig om du kan tänka dig hjälpa till med städningen!
Månne är Luciatågens
tid ett minne blott? I
år får vi hålla till godo
med julmusik, vilket
inte är fy skam...

Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl har
beslutat tilldela stipendium för eftergymnasiala studier
våren 2017 till Elin Hallin, Fabian Zsiga och Maj Zsiga.
Elin, som läser fysioterapeutprogrammet vid Linköpings
universitet, Fabian, som läser juristprogrammet vid Uppsala universitet och Maj, som läser socionomprogrammet
vid Lunds universitet Campus Helsingborg, tilldelas 6000
kr vardera. Nästa ansökningstillfälle är fredagen den 15
april 2017. Då gäller det studier utförda under höstterminen 2016. Ansökningsformulär m.m. finns på www.
kinnared.nu.

Knutpub med quiz
Lördagen den 13 januari kl. 18.30 blir det favorit i repris med trubaduren Jimmy Andersson från Varola,
Skövde. Det blir quiz, allsång och dans! Förra året blev
en succé. Aktiviteten är öppen även för andra än kinnaredsbor, så ta gärna med vänner och bekanta. Öl, från
några utvalda svenska småbryggerier, och vin kommer
att finnas att köpa till sjävkostnadspris. Roland Johansson
(0321-402 72) är ansvarig för arrangemanget. Hör gärna
av dig om du kan tänka dig hjälpa till med städningen!

Glöggpresent
Nu har Lennart Allansson och hans tomtenissar & -nissor bryggt färdigt 2017 års glögg. Redaktören mötte
glögg-distributören i söndags då granen restes. Hoppas
att alla ni andra också fått ett smakprov. På glöggkvällen finns det möjlighet att prova ytterligare någon mugg.
Stort tack till Lennart och nissarna/nissorna.

Lennart och delar av hans nisseskara tillverkandes glögg!

Detta har hänt...

Jimmy Andersson finns på nätet om någon vill titta och lyssna i
förväg. Sök på youtube.com så får ni lite smakprov.

- Lördagen den 21 oktober genomfördes oktoberfest
med ca 50 deltagare. Peter Olsson underhöll med gitarr
och sång och vi fick sjunga med. Tack till Lisbeth Johansson och Louise Zsiga som hjälpte till med städningen efter arrangemanget.
- Måndagen den 27 november genomfördes kransbindning med sjutton deltagare. Annika Nyrell höll i arrangemanget.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

