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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Valborgsmässoafton

Stipendium för hösten 2018

Tisdagen 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).

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 2018 har sammanlagt 195 500 kr delats ut till
sammanlagt nio olika stipendiater.

Vårstädning
Lördagen den 18 maj kl. 9.30 är det dags för vårstädning av Soldattorpet. Möjlighet finns att hjälpa till såväl
inom- som utomhus. Det bjuds på fika och arbetslunch
till alla som bistår med sina hjälpande händer. Ansvarig är
Roland Johansson (tfn 402 72).

Göteborgsresa
Åter dags för utflykt med Kinnaredsborna! Planen är att
åter igen vända kosan mot Göteborg. Tänkt dag för detta
är söndagen den 16 juni. Räkna med en heldag med avresa ca 09.30 och hemresa ca 22.00. Det kommer att finnas två alternativ: antingen en heldag på Liseberg eller en
utflykt med avslutning på Liseberg på kvällen. Vid båda
alternativen intas gemensam middag på Liseberg. Boka in
dagen redan nu! Mer detaljer kommer att komma.

Detta kommer att hända...

Gösta och Irene är två av de som brukar delta vid Kinnareds traditionella
surströmmingsskiva.

- Lördagen den 24 augusti bjuder Rosmari Holmgren
och Mikael Zsiga på traditionellt logröj på Skattegårdens loge. Alla Kinnaredsbor är hjärtligt välkomna att
delta!
- Lördagen den 7 september är det i vanlig ordning
dags för surströmmningsskiva på Skattegårdens loge.

Sista ansökningsdag för eftergymnasiala studier genomförda under höstterminen 2018 är måndagen den
15 april. Hur ansökan går till framgår tydligt på hemsidan!

HLR-repetition
Under året kommer förhoppningsvis en repetitionsutbildning i HLR att hållas. Även om du inte deltagit tidigare
är du välkommen att delta. Vi hoppas att alla Kinnaredsbor prioriterar denna aktivitet när den väl påannonseras.

Detta har hänt...
- Tisdagen den 27 november genomfördes traditionell
kransbindning under ledning av Annika Nyrell. 20 personer deltog.
- Fredagen den 7 december besökte Ulricehamns Lucia
Kinnared. Årets glögg delades ut. 45 personer deltog.
Tack till Majlis och Sven Axelsson som hjälpte till med
städningen.
- Lördagen den 12 januari genomfördes Knutpub med
quiz under ledning av Kalle Gollnik. 45 personer deltog.
- Lördagen den 26 januari genomfördes World Cup After
Ski. 45 personer deltog.

Petra Allansson och Robert Sedig var några av de som deltog vid
World Cup After Ski.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

