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Välkomna till Sunne´ och fira vårens ankomst.
Brasan tänder vi kl 20.30. Kanske får vi i år höra någon
eller några bylärkor sjunga en eller annan vårsång. När
skymningen faller avfyrar vi vårt fyrverkeri. På plats
finns att inmundiga (för en liten penning) grillad korv och
dricka.

Alltså välkomna lördag 30/4 kl.20.30

Lär känna din bys historia!

Kort från samhällsföreningens årsmöte
* STYRELSE:

Guidade vandringar
runt Sågudden till Linskäkten.

Sven-Erik Svensson, ordf, tel 71641
Catarina Westin, sekr, tel 71252
Alise Degerström, kassör, tel 71118
Mats-Ove Ädel, ledamot, tel 10411
Anders Lögdahl, ledamot, tel 10508
Elsa Larsson, ledamot, tel 10034
* AKTIVITETER:
30 april Valborgsmässofirande
Ansvar Sven-Erik Svensson

Vi tittar på lämningarna som finns från sågens tid, fikar
och pratar och går sedan vidare till den gamla linskäkten
vid Lindbergsbäcken.
Tid: 7 maj kl 14.00.
Plats: Samling vid gammelkasern. Om du tar bil parkera
där eller i början av Sagalidsvägen, där vandringen kommer att sluta.
Håkan Westberg och Gustaf Örhn berättar.
Kostnad: 20 kr inkl fika. Barn gratis.

24juni Midsommarfirande
Ansvar Catarina/Sven-Erik
2 juli Byakampen
Ansvar Mats-Ove Ädel
27 aug Lyskväll/surströmming
Ansvar Gudrun Wikén
* MEDLEMSAVGIFT 2005:
100 kr per hushåll
50 kr för ensamstående
Inger Lindh, Alise Degerström,
Gudrun Wikén och Ingela Hansson
kommer att samla in.

Anmälan på tel 10422 senast 1 maj. Blir gruppen större
än 15 personer dubblerar vi en annan dag. Först till
kvarn…….
Regnar det mycket skjuter vi upp vandringen.
Glöm inte ta med barnen!
Redaktion:
Håkan Westberg och Gudrun
Wikén, tel 10422.
Redaktionen behöver hjälp av alla
hågade Högenbor. Kontakta redaktionen eller någon i Samhällsföreningens styrelse om du har synpunkter, något du vill skriva om,
berätta muntligt eller på annat sätt
bidra med.
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Redaktionen behöver ha ditt bidrag
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