Söndagen den 15 november 2020

Nr. 1 Årgång 14

Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Kinnared - världens bästa by i hela Sjuhärad - i pandemins tid
Kinnared – världens bästa by i hela Sjuhärad – lever och frodas även i skuggan av den pågående pandemin. Pandemin
som vi lärt oss kalla covid-19 (sjukdomen), SARS-CoV-2 (viruset) eller corona (virusfamiljen). Ordspråket ”kärt barn
har många namn” stämmer väl förutom ”kärt barn” som vi får byta mot något ord för sådant som vi inte kan råda
över. Oavsett benämning är innebörden att vi tvingas avstå från mycket av den sociala gemenskap som många av oss
behöver för att må bra.
Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl har hörsammat samhällets vädjan om social distansering. Därför har i stort sett alla arrangemang tidigare i år ställts in och vi kommer att fortsätta så till dess att myndigheterna
säger annat. De arrangemang som trots allt genomförts har utformats i överensstämmelse med gällande rekommendationer, utomhus och med föreskrivet säkerhetsavstånd mellan deltagarna.
Eftersom verksamheten för tillfället är blygsam kommer stiftelsen att passa på att få tillstånd renoveringsarbeten i
Kinnared Storegårdens Soldattorp nr 729. Plåttaket på den gamla delen måste bytas. I samband med detta kommer
även fasad och fönster på den del där rummet med kakelugnen ligger renoveras. Alla ytskikt i rummet kommer också
att ses över. Förhoppningvis är allt färdigt till våren 2021.
Stifelsens propagandaorgan, Kinnareds Nyhetsbrev, har lidit av skrivkramp sedan i våras. Tidskriftens utgivningsplan anger fyra utgivningar per år men uppenbarligen är detta årets första! Redaktionen skäms över detta men lovar
bättring. Som plåster på såren utlovas samtliga prenumeranter därför ett dubbelsidigt julnummer att grotta ner sig i
mellan jul och nyår! Den som har något trevligt bidrag är hjärtligt välkommen att inkomma med sådant till kinnared.
nu@gmail.com.

Stipendium för hösten 2019 och
våren 2020
Ett av stiftelsens viktigaste uppdrag är att dela ut stipendier för eftergymnasiala studier. En pandemi är inget
som hindrar. Därför har Arne Anderssons stiftelse för
samhället Kinnareds väl beslutat tilldela stipendium för
hösten 2019 till Fabian Zsiga, Nora Holmberg och Fritz
Zsiga. Fabian och Fritz får även stipendium för våren
2020. Fabian, som läser juristprogrammet vid Uppsala
universitet, tilldelas 6 000 respektive 3 000 kr. Nora, som
läst ekonomiprogrammet vid Högskolan i Skövde, tilldelas 6 000 kr. Fritz som läser samhällsbyggnadsprogrammet vid KTH i Stockholm, tilldelas 4 800 respektive 6
000 kr. Nästa ansökningstillfälle är den 15 april 2021. Då
gäller det studier genomförda under höstterminen 2020.
Ansökningsformulär m.m. finns på www. kinnared.nu.

Julgransuppsättning i Kinnared
Eftersom pandemin förhindrar alla normala arrangemang passar vi på att bjuda in till gemensam uppsättning
och invigning av byns julgran lördag den 28 november. Uppsättningen inleds klockan 10.00. Vi bjuder på
glögg och pepparkakor. När uppsättningen är klar, cirka klockan 11.00, bjuder vi på grillad korv med tillbehör
och dryck. Det kommer även att finnas kaffe med något
gott tilltugg. Kontakta Roland Johansson (0321-402 72
alt. 070-679 05 63) eller Lennart Allansson (070-680 86
97) för mer detaljer.

Detta har hänt...

- Lördagen den 13 juni genomfördes en spontan grillkväll i soldattorpet. Ca 25 personer deltog.
- Fredagen den 7 augusti genomfördes en repris på ovanstående arrangemang. Cirka 20 personer deltog.
- Onsdagen den 12 augusti genomfördes en arbetskväll.
Sju personer deltog. Tack för hjälpen!
Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

