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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Kinnaredsborna åker till Kolmården!
Lördagen den 28 augusti är det dags för en ny resa med Kinnaredsgänget. Den här gången är alla Kinnaredsbor välkomna att följa med till Kolmårdens djurpark norr om Norrköping. Vi åker med gemensam buss kl.
07.30 från postlådorna mitt i byn. På vägen blir det tillfälle att ta en kort förmiddagsfika så ta gärna med egen
fikakorg. Vi beräknas vara framme vid Kolmården kl. 11.15 och inleder direkt med en guidad tur i Safariparken.
Därefter blir det lunch kl. 13.00. Vi får välja mellan schnitzel med stekt potatis, ärtor och kryddsmör eller
ugnsstekt lax med dillstuvad potatis. Barnen får även välja köttbullar med gräddsås och rårörda lingon. Efter
lunch blir det tillfälle att upptäcka parken på egen hand (delfinariet har föreställningar kl. 13.00 och 16.00).
Parken stänger kl. 17.00 och vi vänder åter mot Kinnared kl. 17.30. På vägen hem blir det tillfälle att ta en kort
kvällsfika. Vi beräknas vara hemma igen i Kinnared kl. 21.30.
Stiftelsen bjuder på bussresa, lunch, safari med guide och entré till parken. Anmälan senast den 15 augusti till
Roland Johansson (tfn 402 72) eller Mikael Zsiga (tfn 403 03, e-post webbansvarig@kinnared.nu). Glöm inte att
ange vad ni vill äta!

Missa inte Petes bluesfest
Petes bluesfest i skolhuset genomförs fredagen den 6
augusti. På eftermiddagen är det i vanlig ordning
aukustisk musik på verandan ca kl. 16.00. Från kl.
18.00 kan den som vill grilla. Elförstärkt musik i
skolsalen blir det från ca kl. 20.30. Eventuella frågor
om arrangemanget ställs till Pet Simpson (tfn 0768-95
40 82 alt. e-post petesimpsonblues@hotmail.com).

Fotbollskvällar i höst
I höst drar EM-kvalet i fotboll igång. Första matchen
är mot Ungern fredagen den 3 september. Därefter
blir det San Marino tisdagen den 7 september och
Holland tisdagen den 12 oktober. Samtliga matcher
börjar kl. 20.00. Den som vill titta på matcherna i
gemenskap med andra Kinnaredsbor är välkommen
till soldattorpet. Kan du tänka dig stå som ansvarig
för en av dessa kvällar? Hör av dig till Mikael Zsiga.

Minnen från vårkanten…
Våren har gått i ett rasande tempo och vi är mitt inne i juli. Under
våren bjöds på lite olika aktiviteter. Fredagen den 30 april firade vi
Valborg i Kinnared. Ingen eld men väl tipspromenad och korv till
de som dök upp. Tack till Irené och Stig!
Fredagen den 7 maj erbjöds Kinnaredsborna att åka med till
Sägnernas hus i Sandhem för dans till orkestern Black Jack. Fjorton
glada Kinnaredsbor slöt upp. Stiftelsen bjöd på bussen. Tack till
Erika och Lina.
Lördagen den 15 maj var det vårstädning av Soldattorpet. Tack till
alla er som hjälpte till. På kvällen bjöds alla arbetsvilliga på mat. Ett
särskilt tack till Irené och Stig!

