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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Kransbindarkväll

Glöggkväll

Favorit i repris! Torsdagen den 3 december kl.
19.00-21.00 blir det kransbindarkväll med fika i
soldattorpet för alla (13 år & uppåt) Kinnaredsbor. I
år står stiftelsen för hela arrangemanget. Anmälan
senast torsdagen den 11 november till Ann-Marie
Johansson (tfn. 401 51) i Holmarp.

Fredagen den 4
december kl 19.30
blir det glögg och
pepparkakor för alla
Kinnaredsbor i soldattorpet. Välkomna!

Stipendier för våren 2009

www.kinnared.nu

Nu är det dags att söka stipendium för dig som
genomfört eftergymnasial utbildning (folkhögskola,
högskola eller universitet) under vårterminen 2008.
Din ansökan måste vara inne senast fredagen den
20 november 2009. Använd ansökningsformuläret
på www.kinnared.nu där det finns mer information
om stipendieutdelningen. Du kan även vända dig till
Roland Johansson eller Mikael Zsiga.

Hemsidan har efter en längre tids uppehåll uppdaterats på nytt. Har du möjlighet så ta en titt! I
”Minnenas arkiv” finns bland annat bilder från de
arrangemang som genomförts i byn under de senaste
åren. Hör av er till Mikael Zsiga om något år fel,
behöver uppdateras eller saknas.

Nya Kinnaredsbor på gång

Tack för klippningen!

Vi vill hälsar Peter Simpson (se nedan foto till
vänster) och Tommy Gustafsson välkomna som nya
bofasta Kinnaredsbor! Nya är även familjen Carl och
Marie Westholm från Borås som köpt Kinnared 5:6
vid Irisgården. Förhoppningvis tar även de steget fullt
ut och blir permanenta! Välkomna!

I år har Kaj Allansson, Elin Hallin, Anton Holmgren,
Henrik Wassman och Fabian Zsiga skött gräsklippningen vid soldattorpet. Vi tackar för insatsen och
hoppas att ni är oss behjälpiga även nästa säsong!

Lyckad
kräftskiva!
Lördagen den 15 aug-usti
bjöd stiftelsen alla
Kinnaredsbor på
kräftskiva på Zsigas loge.
Cirka femtio per-soner
kom för att smaka en
härlig kräft-buffé som
Allanssons arrangerat. Ett
stort tack till Irené och
Stig för ett lyckat kalas.

