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Håll ut, lekplats på gång!

Stipendium för hösten 2012

Under Rolands handfasta ledning är soldattorpets nya
attraktion - lekplatsen - snart på plats! Snart finns det
sandlåda med klätterställning, rutschkana och tre gungor
samt två fräsiga gunghästar. Det återstår forfarande en
del arbeten som du gärna får hjälpa till med. Ett stort
tack så här långt till Claes, Hanna, Lennart, Roland och
Stig.
Har ansvarig utgivare alla hästar hemma?

Martin Johansson har tilldelats stipendier för heltidsstudier utförda under höstterminen 2012. Martin får 6 000
kr. Nästa ansökningstillfälle går ut den 15 oktober 2013.
Då är det studier genomförda under vårterminen 2013
som premieras. Vi uppmanar alla hugade stipendiater att
läsa på hemsidan hur ansökan skall utformas.

Bluesfest i skolhuset
Fredagen den 2 augusti kl 18.00 bjuder Pete Simson
(076-895 40 82) och Ulla Castenvik (0733-70 19 40) till
årets musikupplevelse i Kinnared. Festen inleds med
grillning (medtag egen mat och dryck) men det går
givetvis bra att komma senare till jammandet!

Surströmming på Skattegården
Lördagen den 17 augusti kl 18.00 blir det surströmmingsskiva till självkostnadspris: 75 kr (surströmming
med alla tillbehör, alkoholfri dryck, efterrätt och kaffe).
Stefan Dahlén, Mats Lundqvist, Louise och Mikael
Zsiga håller i arrangemanget. Anmälan senast måndagen
den 12 augusti till Mikael Zsiga (0321-403 03, 0734-61
97 22, zsiga@telia.com).

Händelserik vår även i år

Logröj på Skattegården

Valborsmässoafton firades i soldattorpet och ett femtiotal Kinnaredsbor med tillresande gäster slöt upp. Tipspromenaden vanns av Lennart Allansson!

Årets logröj blir lördagen den 24 augusti kl 18.30.
Traditionsenligt bjuds det på enkel mat och möjlighet till
dans till all möjlig och omöjlig musik. Anmälan senast
måndagen den 19 augusti till Rosmari (070-333 09 17,
rosmari.holmgren@ulricehamn.se) eller Mikael (se
ovan).

Gökottan på Åkersberget var också välbesökt. Vid vårstädningen som följde därefter tog alla i trots den tidiga
morgonaktiviteten. Gulaschsoppan smakade bra!
Marie med döttrarna Wilma och Moa på gökotta.

Kinnaredsloppet
Förra årets succé är tillbaka! Söndagen den 25 augusti
kl. 16.30 samlas vi vid Soldattorpet. Springa eller gå, alla
är välkomna! Anmälan till Martin Johansson (076-317
82 85, martin_86_johansson@hotmail.com) eller AnnMarie Johansson (0760-37 42 02).

Travresa
I september blir det en travresa. Arne Anderssons stiftelse bjuder på bussresan! Lennart Andersson planerar
för fullt och återkommer med mer information i början
av augusti.
Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

