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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Glöggkväll med Lucia

Stipendium för våren 2016

Fredagen den 9 december blir det glöggkväll i Soldattorpet med uppträdande av Ulricehamns Lucia kl.
19.00. Kom i tid! Vi börjar mingla kl. 18.30 med pepparkakor och glögg. Senare blir det skinksmörgås med kaffe
eller mjölk/saft. Det finns även möjlighet att dricka en
god julöl eller ett glas vin till självkostnadsprincip. Aktiviteten är öppen även för andra än kinnaredsbor.
Mikael Zsiga (0321-403 03, 070-298 10 53, zsiga@telia.
com) är ansvarig för arrangemanget. Hör gärna av dig
om du kan tänka dig hjälpa till med städningen!

Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl
har beslutat tilldela stipendium för eftergymnasiala studier våren 2016 till Linda Hokka, Martin Johansson och
Fabian Zsiga. Linda, som läst ämneslärarprogrammet
och Fabian, som läser juristprogrammet vid Uppsala universitet, tilldelas 6 000 kr vardera. Martin tilldelas 3 000 kr
för stadskunskap på distans vid Mittuniversitetet. Nästa
ansökningstillfälle är fredagen den 15 april 2017. Då gäller det studier utförda under höstterminen 2016. Ansökningsformulär m.m. finns på www.kinnared.nu.

Knutpub med quiz

Nya regler för soldattorpet

Lördagen den 14 januari kl. 18.30 slänger vi ut julen
med pub och quiz i Soldattorpet till toner från trubaduren Jimmy Andersson. Aktiviteten är öppen även
för andra än kinnaredsbor, så ta gärna med vänner och
bekanta. Öl, från några utvalda svenska småbryggerier,
och vin kommer att finnas att köpa till sjävkostnadspris.
Roland Johansson (0321-402 72) är ansvarig för arrangemanget. Hör gärna av dig om du kan tänka dig hjälpa till
med städningen!

Styrelsen för Arne Anderssons stiftelse har beslutat förändra reglerna för lån av soldattorpet något. Liksom tidigare gäller att torpet i första hand är till för gemensansamma byarrangemang, i andra hand för kinnaredsborna
och i sista hand för den som inte är kinnaredsbo. Gemensamma arrangemang har alltid förtur. Kommersiella
arrangemang är inte tillåtna.

Hjälpande händer belönas
Styrelsen för Arne Anderssons stiftelse har beslutat att
de som deltar aktivt i arbetet med ett arrangemang i
form av städning eller annat krävande arbete eller bidrar
med sin arbetskraft ideellt vid något individuellt tillfälle
(ej vårstädning eller annan gemensam aktivitet) kommer
som tack att bjudas till ett särskilt arrangemang under
2017.

Nytt är att dagen efter gemensamt byarrangemang
kan bokning endast ske om den som vill boka tar på
sig att genomföra städningen efter byarrangemanget.
Liksom tidigare gäller att det är gratis för kinnaredsborna att hyra ett dygn under förutsättning att det är en
egen aktivitet där man deltar aktivt som arrangör/
värd och tar fullt ansvar för arrangemanget.
Läs reglerna i sin helhet på www. kinnared.nu under Soldattorpet/Information.

Detta har hänt...

Oktoberfestens förning bestod av bratwürst, stompmos, surkål, senap och gott bröd därtill. Foto Kerstin Spetz.

- Lördagen den 3 september genomfördes surströmmingskiva med ca 20 deltagare. Öppet privat arrangemang.
- Lördagen den 22 oktober genomfördes oktoberfest
med ca 45 deltagare. Bernt Carlsson underhöll med sjömansvisor och allsång. Tack till Maj-Lis och Sven Axelsson som hjälpte till med städningen efter arrangemanget.
- Tisdagen den 15 november genomfördes kransbindning
med elva deltagare. Annika Nyrell höll i arrangemanget.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

