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Trivselkväll i Elovsbyns Lägergård
med bastu

Lördag 21 november

Vi börjar kvällen med bastu
17.00 – 18.00 Damer
18.00 – 19.00 Herrar
Serveringen öppnar 18.00
Pris vuxna: 40 kr
Inkluderande bastu, glögg, pepparkakor
och varm korv

Välkomna!

 JULMARKNAD i
Lönnskogs Folkets Hus

Lördag 21 o söndag 22 november mellan
12.00 - 17.00
Försäljning av hantverk.

Kaffe o våfflor
Tombola o lotterier.

Välkomna!

Lönnskogsslöjdarna
Lönnskogs FH förening
Lönnskogs Vävkollektiv
Vuxenskolan

Lönnskogsbygdens Byalag

Byalagets nästa möte

10 oktober kl. 17:00 i Folkets Hus.

Information om fibernätet.

Vi äter en sallad med tillbehör. Du får betala 25:-
och resten bjuder byalaget på. För att veta hur
många som kommer vill vi att du anmäler dig till
0533-14148 alt. 0533-52072 senast 5 oktober.

Välkomna!

Stickcafe

i Lönnskogs Folkets Hus

Lördag 26 september kl. 15:00 – 18:00
och
Lördag 7 november kl. 15:00 – 18:00

Kaffeservering

Lönnskogs FH förening
Lönnskogs Vävkollektiv
Vuxenskolan
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Den nya ledningsgruppen i byalaget

Monica Byh, Lennart Andersson, Kari Graue och Margareta Tauberman.

Ny i ledningsgruppen är Kari Graue. Hon och hennes man John och barnen Ine och Silje
köpte ”gamla konsum” i Stenbyn 2006 till fritidsbostad. Familjen bor i Mysen i Norge och
Kari jobbar som läkarsekreterare i Oslo.
Hur kommer det sig att ni hamnade i Stenbyn? Vi letade fritidshus på nätet. Vi tyckte att vi
fick ganska nära hem, här är stilla och lugnt, det finns mycket friluftsmöjligheter, fina
vandringsleder och en härlig badplats. En sak som vi fäste oss särskilt vid var den fina
trädgården som hör till ”gamla Konsum”.
Kari och John har från allra första stund engagerat sig i byalagets verksamhet. De har hjälpt
till med bl. a vandringsleder och med badplatsen. ”det har varit ett sätt för oss att lära känna
människor i bygden” säger Kari. ”Vi tycker också att det är viktigt att alla hjälps åt för att få
en levande landsbygd”. Förutom friluftsliv är historia ett intresse. Det är spännande att
uppleva traditionerna och det finns mycket historia i den här bygden.
En viktig uppgift för byalaget anser Kari vara den sociala samvaron. Alla som vill skall känna
att de är välkomna. Men för att allt skall fungera så måste man fördela arbetsuppgifter. Alla
måste hjälpas åt. Därför kändes det naturligt för Kari att tacka ja till posten som ordförande
för byalaget.

Harriet på Västugelon
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 Annonsering i Lönnlövet
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 utgiving av nästa Lönnlövet är
3 januari.
Nästa nummer av Lönnlövet beräknas
utkomma 15 januari.

                ASKBACKENS

       i  FJÄLL     

                    Legosågning utföres.
                     Även viss försäljning
                av färdigsågat och hyvlat virke.
      Tillverkning av stockbord på beställning
                            0533-520 92

                        0533-520 92

SÅG


