Nyhetsbrev 20 Högsgårdens Bygdegårdsförening
God fortsättning på 2019!
Nu är det drygt ett år sedan Ni fick ett
Nyhetsbrev från föreningen. Detta
innebär inte att evenemangen och
arbetet har upphört och att gården har
stått tom. Styrelsen har jobbat på för
fullt för att hålla gården i toppskick och
med arrangemang som passar många.
Inköp av nya bord har redan gjorts och
nu står även stolar på tur. Fiberfrågan
är lika aktuell för Högsgården som för
de flesta bybor. Vi hoppas att inom
snar framtid ha internet i gården.
Tyvärr har föreningen under 2018 haft
ett medlemstapp. Vad detta beror på
har vi inget svar på. Istället blickar vi
framåt och satsar på att värva nya och
fler medlemmar 2019. Fördelen är att
vara medlem är att du får inbjudningar
till festliga tillställningar samt att du
medverkar till att hålla gården och
föreningen vid liv. Du kan också vara
med och påverka innehållet och
utbudet i gården. Ett nytt digitalt
medlemsregister ska införskaffas och
uppdateras. Givetvis följer vi GDPR. Vill
du få information från Högsgården?
Maila då till hogsgarden@hotmail.com

Januari 2019

..
Mat- och sopsorteringen
fungerar väldigt bra.
Gårdens soptunnor är
inte lika överfulla som
vid tidigare evenemang
och fester. De flesta hyresgäster tar
med sig allt som ska återvinnas.
Fortfarande kan mer göras och gården
kan jobba på att bli miljödiplomerade.
Jokerlotteriet gick över förväntat bra
att sälja. Dock var det en mycket lång
administrationstid från maj till första
dragningen i november. ”Tyvärr” tog
lotterna slut innan vi hann knacka dörr
i alla byar. Misströsta INTE, hör av dig
till Helena så står du på tur i listan till
nästa omgång 2019 / 2020.
Föreningens aktivitetskommitté
behöver förstärkning i form av idérika
och kreativa medlemmar som har en
stund över till roliga evenemang.
Lokalerna har många möjligheter till
skapande, rogivande, häftiga och
underhållande möten för stora och
små. Kan du vara med en eller två
gånger på ett år så har du hjälpt till för
en Levande Landsbygd! Ingen kan göra
allt men alla kan göra nått.

Medlemsavgift 2019
Högsgårdens
Bygdegårdsförening
Enskild
Familj
Swisha
Bankgiro

75:150:123 580 70 52
5783-6843

Kom ihåg att skriva namn. Vid
familj skriv antal Vuxna + Barn
samt mailadress

Kallelse till Årsmöte
Högsgården
Söndag 24 Februari
kl: 17.30
Förhandlingar enligt stadgarna

.

Fika
Varmt välkommen

Söndag 31 mars kl: 17.00
anmäl senast 24/3
Helena 070-5925233 el via mail
hogsgarden@hotmail.com
140:- Barn 50:-

