Jugansbobladet
Våren 2019

Se upp för våra barn!
Kör saktare genom byn! Barn, lek inte på vägen!

Aktuell verksamhet under våren/sommaren: 2019
Ons 1 Maj kl 11-15 Loppis & veteranutställning
Se sidan 6 i bladet

Sön 12 Maj kl 10 Vårstädning i bygdegården

Se annons på sidan 6 i bladet

Tor 30 Maj kl 8.00 Gökotta vid Hillingen

Se annons på sidan 7 i bladet

Fre 21 Juni kl 12.30 Midsommarfirande vid bygdegården
Se annons på sidan 7 i bladet

Sön 21 Juli kl 14 Friluftsgudstjänst i bygdegården

Se annons på sidan 7 i bladet

Studiecirklar som pågår är ”Gamla Jugansbo”.

Kontaktperson Kjell Bergstam Tel. 0224-51131

Ärade läsare
Efter 40 år som ordförande och ytterligare något år i styrelsen är det
dags att lämna stafettpinnen vidare fr.o.m. årsmötet våren 2019. Det har
varit 40 lärorika år där jag har haft nöjet att träffat många intressanta
människor. Jag har under alla år haft förmånen att jobbat tillsammans
med flertalet medarbetare i styrelsen och som har kommit med många
idéer och gjort ett hästjobb, om man räknar nedlagda arbetstimmar.
Tack alla ni som har under någon period varit engagerad i styrelsen
eller på annat sätt hjälpt till med arbetsinsatser i och kring bygdegården.
Utan er hjälp har vi inte haft någon bygdegård. Vi får heller inte
glömma bort stödet vi har från Sala kommun.
När besökarna kommer in i bygdegården och ser hur fräscht det är
beror det på att detta är skapat av många ideella krafter. Det var det
ideella arbetet som skapade föreningen när den bildades 1957. Och det
är på den förutsättningen den fortsätter. Arne Andersson som var med i
första styrelsen samt var med från starten har ett svårslaget rekord som
styrelsemedlem. Han var styrelsens sekreterare i 48 år.
Ny ordförande är Tom Svedberg som kommer att presentera sig
närmare i höstutgåvan av Jugansbobladet.
Jag känner igen mig själv under förutsättningarna som jag kom med i
föreningen, när jag tog över ordförandeskapet efter Knut Larsson från
Fröstbo. Jag hade inte varit engagerad i styrelsen så lång tid när jag blev
vald till ordförande. Tom kom till Nyby 2017 och tackade ja till
ordförandeskapet på årsmötet. Men som sagt, utförligare presentation
kommer senare.
Jag kommer att ge mitt fulla stöd till nya styrelsen och jag räknar med
att övriga, nya som gamla medlemmar gör det samma.
På återseende i bygdegården.
Leif Lindstedt

Nu kan vi ta emot betalningar via Swish på tel: 1230427773
Har du gamla eller nya foton som kan passa i almanackan nästa år?
Vi lånar dem tacksamt! Lämnas till Ebba Börjesson Du når henne på tel:
076-9495015 eller per mail: ebba.borjesson@hotmail.com
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Jugansbo bygdegård
tackar Lef Lindstedt för de 40
åren som han hållt i klubban
och önskar Tom Svedberg
välkommen som ny förvaltare
av den samma!!

Vaktmästare under 2019
Maj: Leif Lindstedt		
Juni: Jenny Westerberg
Juli: Tom Svedberg
Aug: Fia Börjesson
Sept: Alf Axelsson
Okt: Andreas Karlsson

0224-52009
073-3808978
073-5588994
076-7635700
0224-52011
073-2046452

Jugansbobladet

är din chans att framföra något till
bygden. Här rapporteras före och
efter aktiviteter och möten.
Jugansbo bygdegårdsförening ger
ut bladet två gånger per år. Vill du
skriva något, ring Lena Teborn
tel: 0762-395128

Medlem

Vill du bli medlem?
Kontakta då Lena Teborn
tel: 0762-395128
Medlemsformer:
Pris per person:
150:Pris per familj (Barn under 18 år) 400:Pris för företag
1500:Bankgironr: 5011-8306

Hyra bygdegården

kan du göra genom att boka hos
Margaretha Virving
0707-503603

e-post: margareta70@outlook.com
Hela bygdegården......................800:Stora eller lilla salen + kök........600:1 timme (Föreningsmöten)......150:3 timmar.......................................300:Linnedukar till borden..............65:-/st

Boulebanan

Våran nytillverkade boulebana är till för alla.
Vill ni spela så finns det klot att låna i bygdegården.
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Vinnare i medlemslotteriet 2018:

Mars
1:a pris Annelie Söderkvist
2:a pris Signlis Pettersson
3:e pris Bo Lundin

Augusti
1:a pris Mathias Torstensson
2:a pris Bo Lundin
3:e pris Lena Hedlund

April
1:a pris Cecilia Holm
2:a pris Mårten Öhrström
3:e pris Birgitta Sjöberg Eriksson

September
1:a pris Ingrid Söderkvist
2:a pris Paulin Axelsson
3:e pris Joel Axelsson

Maj
1:a pris Cecilia Holm
2:a pris Mårten Öhrström
3:e pris Birgitta Sjöberg Eriksson

Oktober
1:a pris Ove Holm
2:a pris Gun Åhlén Larsson
3:e pris Ylva Seidel

Juni
1:a pris Linnea Seidel
2:a pris Barbro Eliasson
3:e pris Bo Sjöberg

November
1:a pris Inger Eidenberg
2:a pris Nancy Englund
3:e pris Karin Larsson

Juli
1:a pris Margareta Virving
2:a pris Mats Engman
3:e pris Birgitta Erik Ahlstedt

December
1:a pris Ingegerd Lindstedt
2:a pris Lennart Karlsson
3:e pris Lasse Öhman

På årsmötet lottades det ut fem personliga medlemskap
samt en gratishyra av bygdegården till de som närvarade.
Vinnarna av ett personligt medlemskap blev:
Kjell Åström, Birgitta Dahlberg, Ann Wicander, Kerstin Axelsson
Ludwig Svedberg
Vinnare av en gratishyra av bygdegården blev: Ebba Börjesson
I skrivande stund är vi 165 st medlemmar !!!

Stort grattis till alla er och tack för
att ni är med och stödjer föreningen!

Gå in på vår hemsida för mer info. www.jugansbo.com

Nyinflyttad?

Kom till bygdegården och lär känna dina grannar
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På årsmötet valdes dessa till styrelsen 2019
Ordförande: Tom Svedberg, tel: 073-5588994
Vice ordförande: Margareta Virving, tel: 0707-503603
Kassör: Alf Axelsson tel: 0224-52011
Sekreterare: Ambulerande
Övriga ledamöter:
Andreas Karlsson tel: 073-2046452
Lena Teborn tel: 0762-395128
Jenny Westerberg: 073-3808978
Gun Ählén Larsson tel: 070-7192700
Ersättare:
Fia Börjesson tel: 076-7635700
Jessika Karlsson tel: 073-0578919
Ida Håkansson tel: 073-7517555
Anders Swahn: 0708-424086
Webbansvarig
Sebastian Carlsson Niemi: tel: 0224-12779
Leif Lindstedt tel: 0224-52009
Valberedningen
Eva Axelsson: 0224-52011 (sammankallande)
Kjell Bergstam: 0224-511 31
Revisorer
Barbro Larsson: 0708-803030
Tryggve Lindman: tel 0224-77012
Ansvarig
Midsommar:
Lena Teborn: 0762-395128

Har du nya idéer eller synpunkter på föreningens verksamhet,
är du välkommen att höra av dig till någon av oss.
Vi är tacksamma för alla nya förslag!

Vill du vara med i Studiecirkeln om gamla Jugansbo?
Kontakta Kjell Bergstam Tel. 0224-51131

Cirkeln genomförs i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
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Vårdstädning av bygdegården.
Söndag den 12 Maj kl 10 träffas vi och städar i och utanför
bygdegården. Alla som kommer bjuds på korv med bröd.

AKTIVITETER I NORRBY BYGDEGÅRD
		
		
		
		
		
		
		

15/4
27/4
28/4
29/4
6/5
9/6
8/10

Bugg
18.30 – 20.30
Friteatern – Livets mening 18.00
Loppis 10.00 – 16.00
Bugg
Bugg
Föreläsning – Låt oss prata om psykisk ohälsa
Teater - I glömskans land

Följ oss gärna på Facebook, där görs uppdateringar dagligen.
Vi heter NORRBY BYGDEGÅRD

Loppis i Jugansbo bygdegård
1 maj kl 11-15

med Veteranutställningen ”Från ett till fyra hjul”
Har Du något att sälja är du välkommen att boka bord hos
Mårten Öhrström, tel 0224-521 21, 070-3016741 snarast!!
Kostnad 100 kr/bord.
Har du veterandelar att sälja kan du antingen göra det gratis
från bakluckan på din veteranbil eller hyra bord ute eller inne
för 100:-/bord. Mer info om veteranutställningen har
Leif Lindstedt på tel 52009.
Kaffeservering till förmån för bygdegården.
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Välkomna!

Kyrkan anordnar Gökotta vid Hillingens badplats!
Torsdagen den 30 maj kl 08.00 går den av stapeln.
Medverkande är Sara Kjellerhag och Agneta Sonnebo. Ta med fika!

Alla välkomna!

Midsommarfirande och familjefest
vid bygdegården 21 juni
Vi börjar kl 12.30 med traktor och vagn till blomplockningen.
Därefter klädning och dans kring stången, kaffeservering och lotteri.
Mats Gunnarsson och Inger Bjerkered spelar till danslekarna.

Välkomna!

Friluftsgudstjänst i bygdegården
På söndagen den 29 Juli kl 14 blir det en friluftgudstjänst
i bygdegården. Syjuntan bjuder på förtäring.

Alla välkomna!

Om du inte redan är medlem eller glömt att betala,
så är det inte för sent än!

Vi vill tacka!
vår sponsor

Vi vill tacka!
vår sponsor

Ett stort tack till våra sponsorer!

med detta Diplom

med detta Diplom
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RUNDFLYG
HELIKOPTER
Vuxna 300:-

Barn 300:-

Jugansbo
Bygdegårdsförening
Måndag 15 juli
Kl 14:00
Ingen platsbokning, 4-5 minuter, kontant/Swish
(Hyr hela helikoptern och ta med max 5 st pers i 15 minuter för 4.500:- eller i 30 min för 8.000:- . Skicka önskemål till helikopter.rundflyg@outlook.com)

Välkomna! HeliAir Sweden AB
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