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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Invigning av soldattorpet!

Stipendier våren 2011

Nu är om- och tillbyggnaden av soldattorpet färdig!
Lördagen den 26 november klockan 18.00 blir det
invigningskalas med mat och måltidsdryck. Anmälan
senast söndagen den 20 november till Roland
Johansson (tfn 0321-402 72) alternativt Mikael Zsiga
(tfn 0321-403 03 alt. e-post zsiga@telia.com). Alla
Kinnaredsbor – såväl fritids- som permanentboende –
hälsas hjärtligt välkomna!

Nu är det dags att söka stipendium för dig som
genomfört eftergymnasial utbildning (folkhögskola,
högskola eller universitet) under vårterminen 2011. Din
ansökan måste vara inne senast fredagen den 16
december 2011. Använd ansökningsformuläret på
www.kinnared.nu där det finns mer information om
stipendieutdelningen. Du kan även vända dig till Roland
Johansson eller Mikael Zsiga.

Kransbindning

Glöggkväll med Göran Tjäder

Onsdagen den 30 november klockan 19.00-21.00
genomförs, för tredje året i rad, kransbindarkväll i
soldattorpet. Alla Kinnaredsbor (13 år och uppåt) är
välkomna till kransbinderi och fika. Arne Anderssons
stiftelse står för hela arrangemanget. Anmälan
senast måndagen den 28 november till Annika
Nyrell (mobil 0703-10 62 09 alternativt e-post
kinnared147@telia.com).

Fredagen den 16 december klockan 19.30 föräras
Kinnared av ett besök från Göran Tjäder. Göran
kommer att kåsera om sina minnen från sin tid i
Kinnared. Bland annat kommer han om tekniken
fungerar visa en filmupptagning med Anders
Dahlgren, Skattegården. Från klockan 19.00 bjuds det
på glögg och pepparkakor. Mikael Zsiga är ansvarig
för arrangemanget (0321-403 03 alt. zsiga@telia.com).

… och detta kommer också att hända…
- Fredagen den 13 januari. Tjugondag knut. Kvällsaktivitet.
- 15-29 januari. Handbolls-EM eller 10 mars-21 april. Ishockey. SM-slutspel Kanske finns det någon trevlig
match att titta på tillsammans! Nu gäller det att fylla vår stuga med liv och rörelse!

…och detta har hänt…
- Lördagen den 6 augusti genomfördes Petes och Ullas bluesfest i skolhuset. Festen har genomförts så många år
att den snart kan räknas som en institution! Något för oss Kinnaredsbor att vara riktigt stolta över.
- Lördagen den 27 augusti genomfördes för andra året i rad surströmmingsskiva till självkostnadspris på Zsigas
loge. Ett tjugotal nybörjare, amatörer och proffs slöt upp och åt strömming med nödvändiga tillbehör.

Nyinflyttade

Nyfödda

Emma Andersson återvänder till Kinnared med
mannen Andreas Vocanac och barnen Nathalie (5 år)
och Nils (10 månader). Ingmarie och Roy flyttar ut
och Emma och Andreas flyttar in i Nydal. Välkomna!

Ännu ett nytillskott! Claes och Erika har fått en son.
Albin föddes den 6 september. Vi hoppas på fler
glädjande nyheter av detta slag. Ligg i…

