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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Valborgsmässofirande

Sök stipendier för hösten 2008!

Torsdagen den 30 april kl 18.00 firar vi Valborg i
Kinnared! Det blir en eld uppe hos Lina och Anders
Jönsson. Passa även på att gå tipspromenaden som
Jönssons lovat knåpa ihop. I lågornas sken hälsar vi
våren välkommen och äter korv med bröd. Medtag
egen dryck.

Ansökning om stipendie för studier genomförda
hösten 2008 skall lämnas in senast fredagen den 8
maj. Alla eftergymnasiala studier räknas. Missa inte
möjligheten att dryga ut studiekassan! Ansökningshandlingar finns på kinnared.nu eller i pappersform
hos Mikael Zsiga.

Vårstädning i torpet
Vårstädning kommer att genomföras lördagen den 16 maj. Vi träffas
på morgonen kl. 09.00 och gör fint i och vid Soldattorpet. Medtag
eget förmiddagskaffe som vi dricker tillsammans ute i det gröna. På
kvällen bjuds det på grillat! Passa då på att ta tillfället i akt och umgås
med Kinnaredsborna innan vårkänslorna förbytts till sommarlättja.
På kvällen efter vårstädningen 2008.

Välkommen till Kinnared!
Som ni alla troligtvis vet har Lina & Anders Jönsson
lämnat Storegården (Arnes) och flyttat in i sitt nya hus i
backen upp till Harahallen/Rönnesmad. Arnes hus har fått
en ny bosättare, Niklas Nilsson, som vi på redaktionen å
Kinnaredsbornas vägnar hälsar varmt välkommen.

Knutkalas
Fredagen den 9 januari hölls ett enkelt knutkalas i
soldattorpet. Ett tiotal personer dök upp och tog chansen Lennart Allansson och vår nya Kinnaredsbo Niklas Nilsson
till en pratstund i lugn och ro. Julen avslutades med var två av ca femton personer som besökte Knutkalaset.
pepparkakor, nötter och glögg.

Vad tycker du att vi skall göra?
Att Arne Anderssons Stiftelse finns till för alla oss som bor i Kinnared är nog alla på det klara med. Vad vi får göra
regleras i Arnes testamente och att vi gör rätt saker övervakar länsstyrelsen. Vi måste dock tillsammans försöka
komma på och genomföra aktiviteter/arrangemang som är i Arnes ”anda”. Lämna gärna dina uppslag på en lapp i
förslagslådan som finns vid postlådorna utanför Arnes.

