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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Skördefest

Stipendium för våren 2018

Passa på och ladda för höstmörkret med Skördefest lördagen den 20 oktober kl. 18.00. Det blir underhållning
med sång och musik. Stiftelsen bjuder på traditionellt, enkel men stadig förtäring. Drycker finns att köpa till självkostnadspris. Arrangemanget är öppet även för andra än
kinnaredsbor men kinnaredsbor har förtur. Anmälan
till Roland Johansson (tfn 402 72) eller Mikael Zsiga (tfn
0702-98 10 53 alt. zsiga@telia.com) senast söndagen
den 14 oktober.

Ansökning om stipendier för studier genomförda våren
2018 skall lämnas in senast måndagen den 15 oktober
2018. Alla eftergymnasiala studier räknas! Se till att upprätta ansökan på det sätt som anges på kinnared.nu. Där
finns ansökningshandlingar. Har du några frågor vänd
dig till Mikael Zsiga (tfn 0702-98 10 53, zsiga@telia.com).

Glöggtillverkning
Favorit i repris under ledning av Lennart Allansson. Även
i år genomförs aktiviteten i tre steg med sättning, omtappning och buteljering. Sättningen sker fredagen den
26 oktober kl. 18.30 i Soldattorpet. Arrangemanget är
i första hand till för kinnaredsbor och är begränsat till
20 deltagare. Anmälan senast den måndagen den
22 oktober till Lennart Allansson (tfn 070-680 86 97
alt. lennart.allansson@telia.com). Om allt går enligt plan
kommer alla hushåll i Kinnared att likt förra året få en
flaska glögg lagom till jul! Gött!

Detta har hänt...
- Lördagen den 11 augusti genomfördes kräftskiva på
Skattegårdens loge för kinnaredsborna. Ca 50 deltog.
- Lördagen den 18 augusti genomfördes Logröj på Skattegårdens loge. Öppet privat arrangemang. Ca 50 deltog.
- Lördagen den 25 augusti genomfördes surströmmingskiva med ca 15 deltagare. Öppet privat arrangemang.

Kransbindning
Tisdagen den 27 november kl. 19.00 genomförs den
traditionella kransbindarkvällen i Soldattorpet. Aktiviteten är även öppen för andra än kinnaredsbor. För kinnaredsborna är dock allt gratis medan den som kommer
utifrån får betala 200 kr. Antalet deltagare är begränsat
till 25 personer och kinnaredsbor har förtur. Åldersgräns
för att delta är 13 år. Anmälan senast söndagen den 25
november till Annika Nyrell (sms till mobiltfn 070-367
89 37 alt. e-post kontakt@kinnebacka.se).

Gott om kräftor, räkor, musslor och kallskuret var det till kinnaredsborna som såg ut att ha det trevligt vid årets kräftskiva.

Händer i vinter
- Fredagen den 7 december Luciafirande
- Lördagen den 12 eller 19 januari pubkväll
- Lördagen den 26 januari Aprés Ski World Cup
Mer information kommer i Kinnareds Nyhetsbrev!
Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

