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Sök stipendie för hösten 2009!
Ansökning om stipendie för studier genomförda
hösten 2009 skall lämnas in senast fredagen den 7
maj. Alla eftergymnasiala studier räknas. Missa inte
möjligheten att dryga ut studentkassan! Ansökningshandlingar finns på kinnared.nu eller i pappersform
hos Mikael Zsiga.

Valborgsmässoafton
Fredagen den 30 april kl 18.00 firar vi Valborg i
Kinnared! Vid gynnsam väderlek blir det eld uppe
hos Lina och Anders på Österängen. Infinner sig det
ogynnsamma vädret får Soldattorpet duga. Hur som
helst blir det tipspromenad, korv med bröd och
dryck.

Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Anmälan gräsklippning
Nu har alla ungdomar i Kinnared som går på högstadiet och uppåt chansen att tjäna en extraslant.
Hjälp till med gräsklippningen på Soldattorpet. Du
får 100 kr/klippning. Anmäl dig till webbansvarig@
kinnared.nu senast måndagen den 12 april. I din
anmälan skall du ange namn, e-post, mobilnummer
och veckor som du inte kan.

Dansbandsafton
Fredagen den 7 maj har du chansen att följa med till
Sägnernas hus i Sandhem för dans till orkestern Black
Jack (se separat inbjudan). Samling i Soldattorpet kl.
18.00 för avfärd kl. 19.30 med buss. Återfärd kl. 01.30.
Anmälan senast söndagen den 11 april till Erika (070293 36 16) eller Lina (070-220 03 66).

Vårstädning
Vårstädning kommer att genomföras lördagen den 15 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 gulaschsoppa! Passa på att ta tillfället i akt och
umgås med Kinnaredsborna innan vårkänslorna förbytts till sommarlättja.

Nyinflyttade
Vi vill hälsa familjen Bengt och Iréne Riccius välkomna
till Kinnnared! De har flyttat in i Galtåsen 101
(Kinnared 5:15).

Nyfödda
Nu har vi fått tillökning igen! Den här gången är det
Ronnie och Marie som har fått en dotter och Joel en
lillasyster. Vilma föddes den 19 februari på Borås
lasarett.

Till minne av Arne Andersson
Den 17 maj 2010 har det gått fem år sedan Arne Andersson lämnade oss. Några hade förmånen att känna
honom sedan barnsben och medan andra bara fick ta del av hans närvaro några av de sista åren på hans allt för
korta levnadsbana. Gemensamt för oss alla att han gjorde intryck - en färgstark person som hade egna idéer och
uppfattningar. Arne Anderssons Stiftelse för Samhället Kinnareds Väl var en sådan idé.

