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Stipendium för våren 2019

Glöggkväll med Lucia

Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl
har beslutat tilldela stipendium för eftergymnasiala
studier våren 2019 till Elin Hallin, Fabian Zsiga, Nora
Holmberg och Fritz Zsiga. Elin, som läser fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet, Fabian, som läser juristprogrammet vid Uppsala universitet, Nora, som
läser ekonomiprogrammet vid Högskolan i Skövde och
Fritz som läser samhällsbyggnadsprogrammet vid KTH i
Stockholm, tilldelas 6 000 kr vardera. Nästa ansökningstillfälle är den 15 april 2020. Då gäller det studier genomförda under höstterminen 2019. Ansökningsformulär
m.m. finns på www. kinnared.nu.

Fredagen den 13 december, på självaste Luciadagen,
får vi åter igen besök av Ulricehamnsbygdens Lucia! Från
klockan 18.30 bjuds det på pepparkakor och hemgjord
glögg. Vi minglar fram till ungefär 19.30 då Lucia dyker
upp. Efter genomfört Luciatåg bjuds det på skinksmörgås med kaffe eller mjölk/saft. Det finns även möjlighet
att dricka en god julöl eller ett glas vin till självkostnadspris. Arrangemanget är öppet även för andra än kinnaredsbor. Mikael Zsiga (070-298 10 53, zsiga@telia.
com) är ansvarig för arrangemanget. Hör gärna av dig
om du kan tänka dig hjälpa till med städningen!

Påminnelse om kransbindning

Glögg till kinnaredsborna

Tisdagen den 26 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 24
november till Annika Nyrell (sms till mobiltfn 070-367
89 37 alt. e-post kontakt@kinnebacka.se). Har du missat
tiden måste du således omgående kontakta Annika!

Liksom förra året har Lennart Allansson tillsammans
med ett gäng kinnaredsbor ombesörjt att det blir glögg
till alla även i år. De Kinnareds-hushåll som vill ha en
flaska måste maka sig till glöggkvällen fredagen den 13
december. I samband med denna aktivitet kommer utdelningen att ske.

Detta har hänt...

Kerstin och Albin var några av de
som deltog vid oktoberfesten.

- Lördagen den 26 oktober genomfördes oktoberfest i
Soldattorpet. Cirka 45 deltog. Särskilt tack till Bernhard
och Ingvor Hallin som fixade städningen.

Knutpub med quiz
Så var det dags igen för musik-quiz, lördagen den 11
januari kl. 18.00! Då blir det åter igen tillfälle till pub
med musikunderhållning och quiz. I år gästas vi av Harry
Augustsson. Arrangemanget är öppet även för andra än
kinnaredsbor, så ta tillfället i akt och bjud in någon vän
eller bekant till vår gemenskap! Mikael Zsiga (070-298 10
53, zsiga@telia.com) är ansvarig för arrangemanget.

Julgran i Kinnared
Nu på lördag, den 30 januari, är det dags för uppsättning av julgran. I vanlig ordning placeras den mitt i byn
strax efter skolbyggnaden på (södra) Skattegårdens åker.
Den som vill hjälpa till är välkommen att ansluta på lördagens förmiddag. Kontakta Roland Johansson (0321402 72 alt. 070-679 05 63) för mer detaljer.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

