Den man som önskar sig
ett lyckligt äktenskap
skall lära sig att hålla
munnen stängd och plånboken öppen.
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Julfest

Lördag 1 /12 kl. 17 i Tunsjö Byagård
I år bjuder vår festkommitté på jultallrik, samt givetvis glögg och kaffe och kaka.
Bordsvatten ingår, ev. annan dryck får medtas.
På programmet står som vanligt frågesport, samt dessutom en nyhet för i år. Bertil
Nordin kommer att framträda med berättelser på bygdemål. Garanterat en höjdare!!!!

Daniel af Thunberg
Som tidigare meddelats så var det
den 16 maj 2012, 300 år sedan
Daniel af Thunberg föddes i Tunsjön. Föreningen har i samband
med detta inlett ett arbete, för att i
samarbete med Kramfors kommun och Länsstyrelsen, etablera
ett minnesmärke över honom i
Tunsjön. Konstnären Mikael Arvidsson har tillverkat en emaljtavla
där af Thunbergs liv och gärningar
presenteras. Dessutom har smeden Erika Nyman i Väja tillverkat
en jättepassare (ingår i af Thunbergs vapensköld). Platsen för
minnesmärket blir vid dammen,
och Peter Jonasson har färdigställt markarbetena. Till våren ska
vi fortsätta och göra klart minnesmärket. I samband med af Thunbergs 301-års dag, räknar vi med
att inviga minnesmärket.

Som traditionen bjuder ska vi också ha en lilla julafton. Tomten kommer och delar ut
julklappar. Var och en tar med sig en julklapp, värde ca. 50 kr.
Priset för julfesten är 95 kr. per person och anmälan senast den 26 november till Susanne tel. 070-56 97
316 eller Christina tel. 0620-158 27.

Sommarcafé och loppis
Kultur– och festkommittén hade i år tagit initiativ till
att arrangera ett sommarcafé med loppis i Byagården i juli. Arrangemanget blev en stor succé, och
många hade denna dag, trots osäkra väderbetingelser tagit sig ut till Tunsjön för att avnjuta gott kaffe
och kaffebröd. Det fanns en del annat på menyn
också, speciellt glass och varm korv hade en strykande åtgång. Utomhus hade ett 10-tal loppisförsäljare slagit upp sina stånd, och besökarna kunde
göra fina fynd i det rikliga utbudet.
Succén manar till efterföljd, och arrangörerna räknar med att återkomma nästa år med ett liknande eller kanske ett ännu bättre evenemang.

Kalendrar
Nu finns snart 2013 års Tunsjökalender klara för beställning. Ett självklart val när det gäller att hitta uppskattade
julklappar……………...
Även i år får man mängdrabatt! En kalender kostar 100 kr,
köper man 3 kostar det 250kr, 5 stycken kostar 400 kr och
slår man till med 10 kalendrar betalar man 750 kr. Vi har
också ett litet antal väggkalendrar av lite större format till
försäljning, men då måste priset bli 200 kronor/st.

Är Du intresserad kontakta:
Ingrid Jacobsson 0620-515 02 eller Per-Anders Hamrén 0620-910 24.
Du kan också skicka mail till per-anders.hamren@telia.com.
Vi kan också skicka kalendrar per post om så önskas mot ett litet portotillägg.
Kraftverk
Efter många juridiska turer står det
nu klart att det inte blir något av den
planerade kraftverksutbyggnaden i
Ladvattenån med ett minikraftverk
vid Tunsjöns strand. Högsta Domstolen ger inte Elpatron prövningstillstånd och Miljööverdomstolens
avslag vinner därmed laga kraft.

Tunsjöboken
Nu börjar snart Tunsjöboken, efter många års
arbete, äntligen bli klar.
Föreningen har fått värdefull förstärkning i arbetet,
genom att författaren och journalisten Bertil Nordin
gått in och hjälper till i projektet. Förhoppningsvis
kan boken gå i tryck i slutet av året och finnas ute
till försäljning under nästa år.

