Jädraås Byblad nr 2- 2022 med
information från Jädraås Byråd om vad som hänt
sedan förra bladet och vad som kommer att
hända (Skrivit 2022-03-27)
Шановні наші нові сусіди та друзі з України!
Від імені всієї громади місцева рада хоче
висловити вам теплі привітання.
Ласкаво просимо до Гаммельбуні та
Ядраосу.

)

Ми сподіваємося, що тут з нами ви зможете
знайти собі другий дім так довго, як вам
знадобиться.
Ми чекаємо з нетерпінням, аби
познайомитися з вами.
Å hela Jädraås vägnar vill byrådet särskilt
hälsa våra nya grannar och vänner från
Ukraina varmt välkomna till Gammelboning
och Jädraås. Vi hoppas att ni kan hitta ett
andra hem här i våra byar så länge ni behöver.
Vi ser fram emot att lära känna er.

Fortsatt optimism

Nästa som händer är onsdag 11 maj
1830 – cirka 2030 Folkets Hus
Utbildning i hjärt - lungräddning med
hjärtstartare:
Utbildningen är både en repetition och för de
som inte gått någon utbildning alls eller gått för
länge sedan.
Vi tar en kort fikapaus.
Anmäl deltagande till Sirpa Kuja-Halkola på
telefon 070-229 19 11 senast 4 maj!

Välkommen!
Sedan är det 26 maj (Kr. Himmelfärdsdagen) med sedvanlig ”Gökottevandring”
med efterföljande gudstjänst i (vid)
Folkets Hus.

Det verkar som vi får fortsätta utan pandemirestriktioner men vi ska dock fortsätta vara
försiktiga för sjukdomen är inte över än och
flitigt användande av handsprit bör ske….

Se mer info på Kjellas Mack, men det är
ett tillfälle till en skön vandring på
morgonen!

Vi planerar för ”normala” vår- och sommaraktiveter som sista aprilfirande – gökottevandring – midsommarfirande –
”Jädraåsdagen” mm

årets Bygdepeng blir 656.346:-.
17 ansökningar har lämnats in på totalt
1.302.000:- . V-fondens styrelse har planerat
möte 19 april för att besluta om årets bidrag.

Kommer att hända:

Byrådet har haft årsmöte. Några har

Jädraås Vindkraftfond meddelar att

Det närmaste som händer är TEATERN. Vänd
bladet för mer info. Det har även varit
reportage i tidningarna samt på lokal - TV om
teatern.

lämnat styrelsen och några har tillkommit.
Kontakta någon i styrelsen om du vill ha mer
information.

Som vanligt FRI entré för byborna och vi
bjuder på fika före, i pausen eller efter
föreställningen (du väljer själv) samt lite frukt.

Ordf. Christer Lundquist 070-585 13 12
chr.lundquist@mhmail.se

Du måste dock boka biljett hos Christer L. 070585 13 12 gärna via SMS.
VÄLKOMNA!
Nästa som händer är Sista-april-firandet
30 april kl 2000 tänder vi eldkorgar på JAIKvallen (blir ingen stor kase i år). Som tidigare
blir det inte heller något fyrverkeri.
Det kommer att finnas fika, korv att grilla, godis
åt barnen och någon/några aktiviteter för dem.
Lämna gärna ett bidrag till JAIK för fikat.
Byrådet bjuder på resten. VÄLKOMNA!

Kontakt med Byrådet?

Vice Lars Persson 070-348 83 59
Ordf. lars-arne.persson@ockelbo.se
Sekr

Sirpa Kuja-Halkola 070-229 19 11
sirpa.kujahalkola@gmail.com

Kassör Carina Nordén 073-088 36 63
norden.carina41@gmail.com

VÄND för
information
om teatern!

