GLAD PÅSK !
NORLBYGDABLADET MARS 2010
No'lbygda ek.förening överlämnade en pengagåva till
hembygdsföreningen vid årsmötet söndagen den 21
mars!

Ett stort tack till alla medlemmar i No´lbygda ek.
förening för denna generösa gåva.
Det ger hembygdsföreningen mer möjlighet att behålla en
samlingslokal för bygden i framtiden!
/Styrelsen för Rissnaortens hembygdsförening
Verksamhetsplan och nya styrelsen 2010 finns nu på
www.norlbygda.com

TEATER på ZENIT, Rissna sönd 11/4 kl 18.00
BALLADEN OM SÖDER
Ett sång- och lustspel av Berta Magnusson som
framföres av
teatergruppen "Glesingan"
Spelet handlar om en värmlänning/tjärbrännare som
kommer
hit opp till Jämtland och överlever med hustru och
sex barn på en
fjällsluttning.
Solist Maths O Sundqvist
Speltid 1 tim
Entré inkl fika 140:Grundskoleungdom fri entrè!
VÄLKOMNA!
Arr: Kulturföreningen Barke i samarbete med SV och
RHBF

Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt håller ordinarie
distriktsstämma

Rissnaortens hbfs Minnesfond för gåvor till minne av
anhöriga, släktingar och vänner som gått bort. Även
gåvor med anledning av andra högtider och
bemärkelsedagar mottages. Bgnr 5204-6489 eller
kontakta kassören
Peter Svanström 0693-22022, 070-545 0603

lördag den 17 april 2010 kl. 10.00-16.00
Valda ombud i de 90 st Medlemsbygdegårdsföreningar i Jämtlands läns
och Distriktsstyrelsens ledamöter hälsas VÄLKOMNA till ZENIT, Rissna!

Hemsida: www.norlbygda.com

mg/gw

SOPPLUNCH 2010
Fred kl 11.30-14.00
26 mars- VÅFFELLUNCH BOGGSJÖ
23 april-NORLBYGDA KOCKARNA
VÄLKOMNA!

BYFILMs-projektet pågår!Ny
träff prel v 18 onsd 5/5 kl 19.00
Filmer från olika evenemang/tillfällen
finns på www.norlbygda.com
Margita Gustafsson 070-2351304, 0693-60044,
margita@norlbygda.com

Biblioteket
God smakrik mat för alla evenemang i bygden!
www.margitascatering.se tel 070-2351304

öppet måndagar
12/4 och 17/5

Valborgsmässofirande Zenit, Rissna onsdag den 30/4

kl 17.00-19.00

Servering kl 19-23

TEL:0693-60089

Brasan tänds kl 21
Fyrverkerier, Sång o Musik!
Varmt Välkomna!



Arr. Rissnaortens hbf o Börjesjö

Föreningar och företagare i Norlbygda-Rissnabygden!
Skicka kommande händelser och material för införande i Norlbygdabladet och på
www.norlbygda.com till info@norlbygda.com Vi är en bygd för alla till alla!

Du är varmt VÄLKOMMEN som Medlem 2010.
50kr/person till Bgkto 5204-6489. Många

Stickcafé 2010

måndag

kl 17.30-20.00.
12 april, 17 maj = Avslutning

Välkommen!

medlemsevenemang är planerade för 2010 och
du får även billligare hyra på ZENIT!!
Tillsammans får vi roligt och vi blir en stark
förening!
Alla medlemmar och intresserade
VÄLKOMNA!

Hemsida: www.norlbygda.com
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