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Ansvarig utgivare Mikael Zsiga

Nytt för i år: kransbindning även för ”utbölingar”!
Onsdagen den 21 november klockan 19.00 genomförs, för fjärde året i rad, kransbindarkväll i soldattorpet.
Liksom tidigare år är åldersgränsen 13 år. Däremot är inte enbart kinnaredsbor välkomna i år utan det är fritt
fram även för ”utbölingar” som kommer i sällskap med kinnaredsbo. För kinnaredsbo är allt gratis medan den
som kommer utifrån får betala 150 kr. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer och kinnaredsbor har
förtur. Anmälan senast söndagen den 18 november till Annika Nyrell (lämna meddelande på mobiltfn 070367 89 37 alternativt e-post kinnared147@telia.com).

Glöggkväll

Fredagspub med Quiz

Fredagen den 30 november klockan 19.30 blir det
glöggkväll i Soldattorpet. Vi utlovar ett program som
ger starkt förebud om den kommande julen. Från
klockan 19.00 bjuds det på glögg, pepparkakor m.m.
Göran Tjäder och Mikael Zsiga är ansvarig för
arrangemanget (0321-403 03 alt. zsiga@telia.com).

Fredagen den 11 januari klockan 19.00 blir det
fredagspub med Quiz (frågesport) i Soldattorpet. Öl
från några utvalda svenska småbryggerier kommer
att finnas att köpa till självkostnadspris. Mikael
Zsiga är ansvarig för arrangemanget (0321-403 03
alt. zsiga@telia.com).

Nyfödda
Vi blir fler åter igen! Det började
den 13 juli då Emma Andersson
och Andreas Vocanac fick Mollie.
Sedan följde Mari Börjesson och
Ronnie Johansson efter med Moa
den 3 augusti. Lina Orrmalms och
Anders Jönssons fixade det senaste
tillskottet med Inez som kom den
28 september. Nu behövs det en
kille! Ligg i…

Kinnared.nu på
gång!
Hanna Andersson och Sara
Molin arbetar för fullt med en ny,
snygg och funktionell webbsida
åt kinna-red.nu. I skrivande
stund kanske du har fått en enkät
från Hanna och Sara. Du kan
hjälpa till genom att besvara
enkäten!
Håll
koll
på
kinnared.nu under hösten.

Stipendier våren
2012
Ännu är det inte för sent att söka
stipendier för eftergymnasiala
studier genomförda våren 2012.
Sista ansökningsdag är fredagen
den 7 december. Ansökningshandlingar finns på kinnared.nu
eller i pappersform hos Mikael
Zsiga. Lyckliga mottagare så här
långt är Rikard Hallin och Martin
Johansson som fått 6 000 kr var.

Välbesökt skördefest!

Från höger: Arne Torstensson, Roland
Johansson och Mikael Zsiga

Ett femtiotal Kinnaredsbor slöt upp på festen i Soldattorpet lördagen
den 22 september. Det bjöds på god mat och dryck med
underhållning av Gunnar Bylund från Borås, som berättade anekdoter
blandade med dragspelsmusik. Under kvällen avtackades Arne
Torstensson, som varit ordförande i Arne Anderssons Stiftelse för
Samhället Kinnareds Väl under sju år. Som tack för väl förrättat värv
fick Arne en cykel, som han lovade använda för att göra nya besök i
Kinnared. Stiftelsens nya ordförande, Göran Tjäder, tackade för
förtroendet han fått att ta över efter Arne.

