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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Stipendium

Har du något att berätta?

Arne Anderssons Stiftelse för Kinnareds väl utger ekonomiska bidrag genom stipendier till Kinnaredsbor som
studerar. Studier som avses är eftergymnasial utbildning
t.ex. folkhögskola, högskola, universitet både inom och
utom landet. Första stipendiet delades ut 2007 och fram
till hösten 2016 har sammanlagt 122 000 kr delats ut till
sammanlagt sex olika stipendiater.

Kinnareds Nyhetsbrev utkommer minst fyra gånger per
år. Nyhetsbrevet är faktiskt en periodisk skrift med eget
utgivningsbevis och ansvarig utgivare! Syftet är i första
hand att annonsera om möjligheterna att söka stipendium till studier. Därefter följer att informera om allt som
händer i Kinnared - världens bästa by i hela Sjuhärad!

Sista ansökningsdag för eftergymnasiala studier genomförda under höstterminen 2016 är lördagen den 15
april. Hur ansökan går till framgår tydligt på hemsidan!

Ölprovning

I regel brukar de två spalterna vara fyllda med spännande nyheter. Men ibland blir det lite tunnare, som nu. Då
vore det bra om det fanns lite extramaterial att plocka
fram! Så till dig som har något att berätta: skriv en text
så har du chansen att bli publicerad i en av Sveriges
minsta tidskrifter! Lämna till Mikael Zsiga gärna via
e-post: zsiga@telia.com.
Ulricehamns Lucia tillsammans med
Göran Tjäder och Mikael Zsiga.

Fredagen den 7 april kl. 18.30 blir det ölprovning i Soldattorpet under ledning av Emma Andersson, Lennart
Allansson och Michael Holmudden. För ölprovningen
tas en avgift ut om 100 kr. Tilltugg bjuder stiftelsen på!
Även icke-bybor är välkomna. Max 40 deltagare. Anmälan till Lennart Allansson senast söndagen den 2 april
(0321-409 10, 070-680 86 97, lennart.allansson@telia.
com).

Valborgsmässoafton
Söndagen den 30 april kl 18.00 firar vi Valborg i Soldattorpet! Först blir det tipspromenad (ca 2 km) därefter bjuds det på enkel måltid med tillhörande alkoholfri
dryck. Vin/öl finns att köpa till självkostnadspris. Kaffe
blir det också! Ingen anmälan. Öppet för alla. Ansvarig är
Stig & Irene Svensson (0321-163 48).

Detta kommer att hända 2017
- Lördagen den 13 maj. Vårstädning på Soldattorpet
- Söndagen den 11 juni. Resa till Göteborg med möjlighet att välja mellan besök på Liseberg eller ett annat
gemensamt utflyktsmål som ännu inte är färdigplanerat.
- Augusti. Sommarfest på Zsigas loge.
- Augusti. Kinnaredsloppet.
- Augusti/september Surströmming på Zsigas loge.
- Oktoberfest för Kinnaredsborna.
- Ytterligare aktiviteter för oktober-december kommer.
- Mer om detta och detaljer om de ovan uppräknade
arrangemangen kommer i nästa nummer av Kinnareds
Nyhetsbrev!

Detta har hänt
- Tisdagen den 15 november genomfördes kransbindning med Annika Nyrell. Elva personer deltog.
- Fredagen den 9 december genomfördes traditionsenlig
Glöggkväll med uppträdande av Ulricehamns Lucia. Cirka 30 personer deltog.
- Lördagen den 14 januari
genomfördes uppskattad
Quiz-kväll med Jimmy
Andersson. Cirka 50 personer deltog. Ett särskilt
tack till Bernhard och Ingvor Hallin som hjälpte till
med städningen.

Jimmy Andersson & Göran
Tjäder förrättar prisutdelning.

Vi finns på nätet: www.kinnared.nu! Sök även på Facebook: Kinnared - världens bästa by i hela Sjuhärad.

