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fixar julkalaset!
Boka härlagat & god Julbuffé i mysig miljö på
Boggsjö Kapell 365:-/p
1:a & 2:a ADVENT lördag den 30/11 och 7/12
kl 17.00, söndag den 1/12 & 8/12 kl 15.00
Det finns även möjlighet att boka vid andra
dagar för sällskap om 10 pers eller catering.
Se fler förslag på www.margitascatering.se
Varmt Välkommen med din beställning till
Margita & Stefan!
Ring 0693-600 44, 070-235 13 04.
Jultallrik & Julkorgar finns för beställning!

GOD smakrik JUL & ett GLATT Nyttigt
ÅR!

RHBF tar tacksamt emot
bidrag och sponsring
isamband med att vi tänker
köpa in en hjärtstartare för
bygden till Zenit.
Priset är idag 12000:- och om
vi hjälps åt så kan vi möjliggöra
detta köp!
”Hjärtstartare” Bg 5204-6489

TUSEN TACK till alla NI
underbara människor som harställt upp på olika sätt vid våra
arrangemang under året som
gått. Utan er hjälp så vore det
inte möjligt att genomföra.
Tillsammans ser vi till att vår
bygd är en levande bygd.
Styrelsen önskar er alla en
GOD JUL &
ETT GOTT NYTT ÅR!

Du som är intresserad att medverka i våra
arrangemang under våren vid bl.a.
soppluncher, på ett eller annat såsom att baka
fika– eller tunnbröd, servera,
musikanter, berättare, dikter etc.
Ring Margita Gustafsson 0693-600 44,
070-2351304
eller till Berit Martinsson 0693-600 31,
070-5439987.

VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på
mg/bm

Mer info www.norlbygda.com
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Luciafirande på Zenit, Rissna
Fredag 13 december kl 10.30—13.00
Julgröt med mandel och Busbua barnen
lussar kl 11.15.
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Tomtejul på Lillsandsvallen,
Rissna
Öppet hus söndag 22 december kl 16.00—18.00
Tomten och hans vänner jobbar för fullt med julklappar och annat bestyr inför julfirandet.
Glögg, pepparkakor och annat.
Musiktomtarna underhåller!
Tombola och hantverksförsäljning.
VARMT VÄLKOMNA!
Julspecial, fotokalender och
DVD– filmen ”Njut i Norlbygda Året runt”
endast 175:-

Zenit värdar
December: Margita Gustafsson
0693-600 44 070-2351304 /
Berit Martinsson 0693-600 31
070-543 99 87
Januari: Roger Karlsson
070-694 61 15

Sista chansen innan
jul att låna böcker,
måndagen den 9/12
17.00—19.00.
Ska vi byta lånedag?
Hör gärna av er med
förslag.
Vi önskar er alla en
GOD JUL & GOTT
NYTT ÅR!
Vi syns nästa år!
//Ulla, Kristina &
Berit

Soppluncherna
startar våren 2014
24/1 kl 11.30—14.00
Zenit Rissna
VÄL MÖTT!

Terminsavslutning 16/12
på Stickcafé på Zenit
kl 17.30—20.00

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

DU är varmt välkommen som medlem i
Rissnaortens hembygdsförening!
100:-/pers och 150:-/familj sätts in på bgnr 5204-6489 eller
kontakta kassör Peter Svanström, 070-545 0603.
Många medlemsevenemang är planerade under året och du får även billigare hyra på Zenit!

Tillsammans får vi roligt och blir en stark förening!
VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på

Mer info www.norlbygda.com mg/bm

