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Stipendium

Nya Kinnaredsbor

Arne Anderssons Stiftelse för Kinnareds väl utger ekonomiska bidrag genom stipendier till Kinnaredsbor som
studerar. Studier som avses är eftergymnasial utbildning
t.ex. folkhögskola, högskola, universitet både inom och
utom landet. Första stipendiet delades ut 2007 och fram
till hösten 2017 har sammanlagt 152 000 kr delats ut till
sammanlagt sju olika stipendiater.

Redaktionen på Kinnareds Nyhetsbrev vill uppmärksamma alla läsare på det faktum att vi fått nya invånare
i Kinnared! Härmed vill vi hälsa dem hjärtligt välkomna
till världens bästa by i hela Sjuhärad: Kinnared! Nyinflyttade är Nina Pyhäsalmi och Steve Ryberg Lilja i Skattegården (Hössna Kinnared 151) samt Pia Sävner i ”Harrys sommarstuga” (Hössna Halla 103). Förhoppningsvis
kan vi publicera bild i nästa nummer av nyhetsbrevet.

Sista ansökningsdag för eftergymnasiala studier genomförda under höstterminen 2017 är söndagen den 15
april. Hur ansökan går till framgår tydligt på hemsidan!

Valborgsmässoafton
Måndagen den 30 april kl 18.00 firar vi Valborg i Soldattorpet! Först blir det tipspromenad (ca 2 km) därefter bjuds det på enkel måltid med tillhörande alkoholfri
dryck. Vin/öl finns att köpa till självkostnadspris. Kaffe
blir det också! Ingen anmälan. Öppet för alla. Ansvarig är
Stig & Irene Svensson (0321-163 48).

Detta har hänt
- Fredagen den 8 december genomfördes traditionsenlig
Glöggkväll med uppträdande av Moltas Björklunds trio.
Cirka 30 personer deltog. Särskilt tack till Sven och Majlis
Axelsson som hjälpte till med städningen.

Tipspromenad valborg 2017

Kinnaredsbor som njuter glögg tillverkad av Kinnaredsbor!

Detta kommer att hända 2018

- Lördagen den 13 januari genomfördes uppskattad Quizkväll med Jimmy Andersson. Cirka 40 personer deltog.
Särskilt tack till Kalle och Marie Westerholm samt Maud
och Lennart Allansson som hjälpte till med städningen.

- Lördagen den 19 maj. Vårstädning på Soldattorpet
Prelimära tider:
- Lördagen den 11 augusti. Kräftskiva på Zsigas loge.
- Lördagen den 18 augusti. Logröj på Zsigas loge.
- Lördagen den 25 augusti. Surströmming på Zsigas loge.
- Lördagen den 31 augusti. Kinnaredsloppet.
- Pubar fotbolls-VM
- Ytterligare aktiviteter för oktober-december kommer.
- Mer om detta och detaljer om de ovan uppräknade
arrangemangen kommer i nästa nummer av Kinnareds
Jimmy Andersson kompar Jens Lindvall. Observera nya discolamNyhetsbrev!
por som gärna får användas vid fest i torpet!
Vi finns på nätet: www.kinnared.nu! Sök även på Facebook: Kinnared - världens bästa by i hela Sjuhärad.

