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Bluesfest i Kinnareds skola
Lördagen den 2 augusti är det dags för traditionsenlig bluesfest i skolan hos Pete och Ulla. Det blir
akustisk musik på verandan kl. 16.00, grillarna tänds
kl. 18.00 (medtag egen mat och dryck) och elförstärkt
blues i skolsalen ca kl. 20.30. Är det något ni undrar
över tala med Pete och Ulla (tfn 0768-95 40 82 resp.
0766-48 11 30).

Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Välkomna på kräftskiva!
Det blev ingen sommarfest i år. I stället är alla
Kinnaredsbor välkomna på kräftskiva, lördagen den
23 augusti kl 19.00. Av utrymmesskäl kommer vi att
vara i Zsigas loge (Skattegården mitt emot Arnes).
Anmäl dig till Stig och Irené Svensson (tfn. 163 48)
senast lördagen den 9 augusti.

Rosmari - stiftelsens första stipendiat!
Det har varit lite trögt att få igång utdelningen av stipendier till eftergymnasiala studier.
Nu hoppas vi att fler följer Rosmari Holmgrens exempel och lämnar in ansökningar.
Rosmari får 5 000 kr för studier genomförda under hösten 2007. Hon beräknas avsluta
sina studier till grundskollärare i januari 2009. Nästa ansökningstillfälle blir i november.
Mer information om detta kommer i nästa nyhetsbrev.
Rosmari Holmgren

Göteborgsresan en succé

Max & Fritz laddar inför Lisebergsbesöket.
Gun & Alice med stora schokladvinster.

Lite annat som hänt sen sist…
Fredagen den 4 april ordnade
Louise och Mikael After
Work som besöktes av ca 30
Kinnaredsbor.

Lördagen den
10 maj var det
vårstädning
med efterföljande grillning
som Stig och
Irené höll i.

På morgonen söndagen den 15 juni åkte Kinnaredsborna till Göteborg för besök på Älvsborgs fästning
och Liseberg. Mycket god middag avnjöts gemensamt
på Järnvägsrestaurangen. Bussen vände åter till
Kinnared vid niotiden på kvällen. Där klev vi av trötta
men mycket nöjda. Ett stort tack till Lennart Allansson
för ett mycket välplanerat och trevligt arrangemang!
Missa inte www.kinnared.nu. Det
finns mer bilder att ta del av där.

Lördagen den 14 juni fixade
Lennart och Kim fotbollskväll. 2-1
till Spanien
kändes lite
surt! Fler
spontana
aktiviteter
efterlyses.

