nr 1 2004

Årsmöte
Intresseföreningen för Elofsbyns
Lägergård
7 februari 09.00
Gamla såväl som nya medlemmar och intresserade är
välkomna.

Byalagets grupp för
vandringsleder
träffas i Folkets Hus
lördag 14 februari 10:00

Lönnskogs Vävkollektiv
inbjuder till
Möte med rysk tradition i hantverk
och musik
Lönnskogs Folkets Hus
Lördag 13 mars kl. 14.00
Gerd Lindqvist från Bollnäs berättar om och visar
exempel på rysk textil och träslöjd
Alf Jansson och Bengt Sandström spelar och sjunger
Servering och matlotteri

Välkomna!
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Sportlovsgudstjänst
Söndag 22 februari kl. 11:00
I Lönnskogs Folkets Hus.
Kaffeservering och tipspromenad.
Ett arrangemang i samverkan mellan:
Långseruds Församling
Långseruds Idrottsförening
Lönnskogs Folkets Husförening
Lönnskogs Vävkollektiv

Lönnskogsbygdens Byalag
Byalagets nästa möte kommer att
hållas
20 mars kl. 15:00 i Folkets Hus.
Byalagets informationsgrupp ansvarar
för servering
Välkomna!

Fira Valborgsmässoafton i
Skomarka

Kom till Familjen Dahl i Stenbyn,
Lindgärdet. Där tänder vi brasan 20.00
Tag med picknickkorg och nåt att sitta på.
Grillmöjligheter finns
Underhållning

Medlemskap i Byalaget

Annonsering i Lönnlövet

Du som vill vara medlem i Byalaget kan meddela detta
till Lotta på något av följande sätt:

Finns önskemål om annonsering med lokal anknytning
i Lönnlövet meddela detta till Jarl Westman,
tel. 0550-82 904 eller till e-mail
jarl.westman@telia.com.
Utforma gärna annonsen själv.
Manusstopp för utgivning av nästa Lönnlövet är
3 maj.
Nästa nummer av Lönnlövet beräknas
utkomma 15 maj.

•
•
•
•

brev till: Lotta Grundel, Lärkevägen 6c, 671 42
Arvika
mail till: lotta.grundel.1704@sfr.se
ett meddelande till Hagens brevlåda i Elofsbyn
personligt till Lotta på nästa byalagsmöte

Det var dans bort i vägen.
Skrev en gång Gustaf Fröding och på 40-talet dansade även vi i Skomarka i
vägen. När vi först hjälpts åt att sopa ren den gamla åbrona och sen till
toner från en vevgrammofon dansade där, till långt fram på småtimmarna.
Där fanns vi: både Finnbacka Brita, Kajsa och Tilda och danskavaljerer
saknades inte.
Tänk er en fin sommarkväll, älven porlade stilla under bron och ingen trafik störde
oss. Vi dansade och hade roligt tills ett och annat par försvann i sommarkvällen (natten). Lika
roligt hade vi, när vi dansade på Lillehagslon eller Hallelon. Där skulle också sopas först och
sen lånade vi grammofonskivor där vi visste det fanns (med vad vi tyckte, bra dansmusik på).
Sen kunde vi samlas på lördag- eller söndagskvällen och dansa så länge vi orkade och
danskavaljererna kunde konsten att föra i både vals och foxtrot över nysopade loggolv.
Så fint – så enkelt och så roligt vi hade.
Minnena är roliga att ha – nu när benen kanske stelnat lite och det mera sällan bjuds upp till
dans
”Den snudiga Marja i Bäck”
Gertrud på Hagen

ASKBACKENS
SÅG
i FJÄLL
Legosågning utföres.
Även viss försäljning
av färdigsågat och hyvlat virke.
Tillverkning av stockbord på beställning
för leverans till våren
0533-520 92
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