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Mars 2016
Våffelpromenad

Badortsföreningen är en ideell förening som är beroende
av medlemsavgifterna för att kunna genomföra våra olika
evenemang.
Under verksamhetsåret anordnar vi ett flertal aktiviteter
för medlemmarna, både för barn och vuxna.

Söndag 3 april
Start: Vilshärads Camping kl 14:00-14:30

Valborg
Lördag 30 april
Plats: Korsningen Vikenvägen/Majorens väg kl 20:00

Styrelsen arbetar ideellt med dessa aktiviteter men vi har
en del utgifter för material och tjänster.

Midsommarfirande
Har du glömt att betala medlemsavgiften så kostar det
endast 100 kr per hushåll och år. Plusgiro 127899-3.

Fredag 24 juni
Plats: ”Midsommarängen” Vikenvägen/Neckaflostigen

Våffelpromenad
Söndag 3 april
Start: Vilshärads Camping kl 14:00-14:30
Mål: Strandgården där det serveras våfflor och vinnarna koras.
Pris 30 kr/person.

Valborg
Lördag 30:e april 20:00
Plats: Korsningen Vikenvägen/Majorens väg
Sång, talare och valborgsbrasa enl. tradition.

Vi tackar Ann-Marie Duda för all hjälp med att ta hand om de fina
blommorna vid infarterna till Vilshärad.

Beslut från Lantmäteriet ang stavningen av
Villshärad
Lantmäteriet har avslagit vår överklagan kring stavningsändring av
traktnamnet Villshärad till Vilshärad. För mer information se vår
hemsida: www.vilsharad.info

OBS! Inga fyrverkerier
Risinsamling till valborgsbrasan:

Söker ni förskoleplats i Vilshärad?

10:00-14:00

Lördag och Söndag (16-17 april)

Då finns Föräldrakooperativet Måsen till för er!

10:00-14:00

Lördag och Söndag (23-24 april)

OBS! Endast ris. ALLT ris skall ligga inom utmärkt område.
Missbrukas risinsamlingen till skräpinsamling så ställer vi in firandet.

Måsen är en förskola i mysig miljö, med engagerad personal och
med möjlighet till stort inflytande, då det är vi föräldrar som driver
den.

Midsommarfirande
Fredag den 24 juni
Plats: ”Midsommarängen” Vikenvägen/Neckaflostigen
Kl 10:00 Samling för att klä stången
Ta gärna med blommor för dekoration
Kl 16:00 Traditionellt midsommarfirande
Dans runt stången, spelmän, lotterier, godispåse till barnen mm.

Gå gärna in på vår hemsida för att se hur vi har det: www.fkmasen.se
Ni är också välkomna att kontakta förskolan direkt på 035-53915.
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MÅSEN

