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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

Stipendium för hösten 2016

Kinnaredsloppet

Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl
har beslutat tilldela stipendium för eftergymnasiala studier hösten 2016 till Elin Hallin och Fabian Zsiga. Elin,
som läser fysioterapeutprogrammet vid Linköpings universitet och Fabian, som läser juristprogrammet vid Uppsala universitet, tilldelas 6 000 kr vardera. Nästa ansökningstillfälle, för studier genomförda under vårterminen
2017, är söndagen den 15 oktober 2017.

Dags för årets löparfest: Kinnaredsloppet söndagen den
20 augusti kl. 16.30. Gå, lufsa, jogga eller spring den
längd du behager med start vid Soldattorpet. För den
som tycker tävlandet mot andra är viktigt är det cirka nio
km som gäller. Efter genomförd aktivitet bjuds det på
smörgås och frukt. Aktiviteten är öppen för alla! Anmälan till Ronnie Johansson (ronnie.johansson@wernerssonost.se) senast den 13 augusti.

Detta har hänt

Detta kommer att hända i höst

- Fredagen den 7 april genomfördes ölprovning i Soldattorpet. 25 personer deltog. Tack till Lennart, Maud,
Emma och Michael för nyförvärvade kunskaper om öl!
- Söndagen den 30 april genomfördes Valborgsfirande i
Soldattorpet. Ett av våra mest välbesökta arrangemang
med gott och väl 50 besökande. Tack till Irene, Stig, Frida, Niklas och grill- och tipspromenadmästare Anders.

- Lördagen den 26 augusti kl.18.30: Rosmaris och Mikaels logröj på Skattegårdens loge. Öppet för alla. Anmälan senast 19 augusti till zsiga@telia.com eller 0702-98
10 53.
- Lördagen den 2 september kl. 18.30: Surströmmingsskiva på Skattegårdens loge. Mer info i nästa nyhetsbrev.

Gräsklippning på Soldattorpet...
...kan du som går på högstatiet eller gymnasiet hjälpa till
med mot ersättning. Hör av dig till Mikael Zsiga.

Lisebergsresa
den 11 juni!

Nya möbler
Nya utemöbler har införskaffats till Soldattorpet som
kommer att stå uppställda maj-september. Ett stort tack
till Robert Dahlberg på torhultsbrunn.se!

Söndagen den 11 juni är alla Kinnaredsbor hjärtligt välkomna att följa med till Göteborg och Liseberg. Eftersom karusellbehovet varierar kommer det att finnas två alternativ att välja mellan. Gemensamt för båda alternativen är att vi avreser med buss
från Kinnared kl. 9 och vänder åter från Göteborg kl. 21.
Alternativ 1: Paddanbåt, Gothia Towers och Liseberg
Bussen släpper av vid paddanbåtarna, som tar oss med på en båttur i Göteborgs kanaler.
Efter båtturen tar bussen oss vidare till Gothia Towers i närheten av Liseberg där det bjuds
på lunch på ”hög höjd” mellan kl. 12-13.45. Därefter går vi över till Liseberg där entrén är
betald. Åkattraktioner får du betala själv men vi träffas kl. 18.30 på Stjärnornas krog.
Alternativ 2: Liseberg
Bussen släpper av vid Liseberg efter avsläppet vid paddanbåtarna. Vid Lisebergs entré får alla
entrébiljett, åkpass och matkupong (värde 95:-). Sedan är ”dé bar å åk” fram till kl. 18.30 då
vi träffas på Stjärnornas krog.
På Stjärnornas krog äter vi gemensam middag som är en biffstek med tillbehör. Barn under
12 år har möjlighet att välja en buffé med burgare, pasta, köttbullar mm.
Anmälan görs genom att fylla i nedanstående talong som klipps av och lämnas i Allanssons
brevlåda senast den 20 maj. Det går även bra att skicka motsvarande information till lennart.
allansson@telia.com. Har ni några frågor kontakta Lennart på tel. 070-680 86 97.

Från familjen .................................................. kommer .......... personer varav .......... alternativ 1 och .......... alternativ 2.
Barn under tolv år som önskar buffé istället för biffstek: .......... st. Evenuella matallergier noteras här: .....................
Vi finns på nätet: www.kinnared.nu! Sök även på Facebook: Kinnared - världens bästa by i hela Sjuhärad.

