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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Kransbindarkväll

Glöggkväll

Onsdagen den 24 november klockan 19.00-21.00
genomförs den traditionsenliga kransbindarkvällen 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 22 november till Ann-Marie
(tfn. 401 51) eller Annika (mobil 0703-10 62 09 alt. epost kinnared147@telia.com).

Fredagen den 17
december klockan
19.30 blir det glögg
och pepparkakor för
alla i soldattorpet.
Välkomna!

Stipendier för våren 2010

Bluesfestivalen…

Nu är det dags att söka stipendium för dig som
genomfört eftergymnasial utbildning (folkhögskola,
högskola eller universitet) under vårterminen 2010.
Din ansökan måste vara inne senast fredagen den
3 december 2010. Använd ansökningsformuläret på
www.kinnared.nu där det finns mer information om
stipendieutdelningen. Du kan även vända dig till
Roland Johansson eller Mikael Zsiga.

Årets stora kulturhändelse i Kinnared var åter igen
Petes och Ullas bluesfesival som genomfördes fredagen den 6 augusti. Ett gott råd är att ni redan nu
bokar in första helgen i augusti 2011! Detta är ett
arrangemang som ingen bör missa av den som gillar
musik framförd av kompetenta musiker! Man behöver inte vara bluesfantast för att finna arrangemanget ytterst givande! Vi syns nästa år…

Nygamla Kinnaredsbor…

Tack för klippningen!

Det är bekanta ansikten som flyttar till Kinnared
denna gång! Sven och Maj-Lis Axelsson flyttar in som
permanentboende i Storegården. Juha Laakso och
Iréne Kjerrulf flyttar över riksväg 40 till Storegården.
Välkomna!

I år har Elin Hallin och Fabian Zsiga skött gräsklippningen vid soldattorpet. Vi tackar för insatsen och
hoppas att ni är oss behjälpiga även nästa säsong!

Alla Kinnaredsborna kom hem från Kolmården!
Lördagen den 28 augusti bjöd stiftelsen alla Kinnaredsbor på en dagsutflykt till Kolmårdens djurpark. Hela 42 personer mönstrade på trots den tidiga avresan, klockan
07.30. Väl på plats inleddes besöket med en guidad tur i Safariparken. Därefter var det
lunch och tid för besök i djurparken. Dagen avslutades med delfinuppvisning. Det var
både en och annan som blev mäkta imponerade av dessa däggdjur! (Redaktören har
faktiskt snappat upp viss information om att någon av de större dammägarna i byn
planerar att plantera in några.) Väl hemma vid klockan 21.30 var de flesta ganska trötta
efter en lång dag med mycket intryck. Vi konstaterade att alla Kinnaredsbor klarade sig
hem från Kolmården!

