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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Oktoberfest

Stipendium för våren 2016

Passa på och ladda för höstmörkret med oktoberfest lördagen den 22 oktober kl. 18.30. Det blir underhållning
och bjuds på traditionellt enkel men stadig förtäring med
tillhörande drycker till självkostnadspris. Arrangemanget
är öppet även för andra än kinnaredsbor. Anmälan till
Roland Johansson (tfn 402 72) eller Lennart Allansson
(tfn 070-680 86 97 alt. lennart.allansson@telia.com) senast söndagen den 16 oktober.

Ansökning om stipendier för studier genomförda våren
2016 skall lämnas in senast lördagen den 15 oktober
2016. Alla eftergymnasiala studier räknas! Se till att upprätta ansökan på det sätt som anges på kinnared.nu. Där
finns ansökningshandlingar. Har du några frågor vänd
dig till Mikael Zsiga (403 03, 0702-98 10 53, zsiga@telia.
com).

Stipendium för hösten 2015

Kransbindning
Tisdagen den 15 november kl. 19.00 genomförs den
traditionella kransbindarkvällen i Soldattorpet. Aktiviteten är även öppen för andra än kinnaredsbor. För kinnaredsborna är dock allt gratis medan den som kommer
utifrån får betala 200 kr. Antalet deltagare är begränsat
till 25 personer och kinnaredsbor har förtur. Åldersgräns
för att delta är 13 år. Anmälan senast söndagen den 13
november till Annika Nyrell (lämna meddelande på mobiltfn 070-367 89 37 alt. e-post kontakt@kinnebacka.se).

Händer i vinter
- Fredagen den 16 december Luciafirande
- Lördagen den 14 januari Knutpub med Quiz
Mer information kommer i Kinnareds Nyhetsbrev!

Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl
har beslutat tilldela stipendium för eftergymnasiala studier hösten 2015 till Rikard Hallin och Fabian Zsiga.
Rikard, som läser civilekonomsprogrammet vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Fabian, som
läser juristprogrammet vid Uppsala universitet, tilldelas
6 000 kr vardera.

Invigning hundklubben
Onsdagen den 7 september genomförde Ulricehamns
brukshundsklubb invigningen av sina nya lokaler i Kinnared. Alla kinnaredsbor var inbjudna och många slöt
upp. Kinnaredsborna skänkte genom Arne Anderssons
stiftelse två flaggstänger till klubben med förhoppning
om fortsatt gott samarbete.

Detta har hänt...

Lina och Anders uppvaktades vid kräftskivan för sitt inträde i det
äkta ståndet. Nyhetsbrevet lyckönskar likaså!

- Lördagen den 21 maj genomfördes vårstädning. Ett
stort tack till de 20 kinnaredsbor som deltog.
- Lördagen den 18 juni genomfördes sillfest. Ca 40 personer deltog.
- Söndagen den 14 augusti genomfördes Kinnaredsloppet. Tyvärr deltog endast 8 personer, vilket är på tok för
lite.
- Lördagen den 20 augusti genomfördes kräftskiva med
ca 50 deltagare. Tack till Frida och Niklas som hjälpte till
med disken.
- Lördagen den 27 augusti genomfördes Logröj på Skattegårdens loge. Öppet privat arrangemang. Ca 70 deltog.
- Lördagen den 3 september genomfördes surströmmingskiva med ca 20 deltagare. Öppet privat arrangemang.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

