Om Du tror att ingen bryr sig
om Du lever eller inte, försök
med att hoppa över några
amorteringar…...
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INVIGNING AV THUNBERGS MINNESPLATS OCH SOMMARFEST
Lördag den 13/7 kl 15 vid Tunsjödammen
Program:
15.00 Invigning av minnesplats
Invigningstalare Hjördis Lundmark, Kyrkdal
Sophia och Theodor underhåller vid minnesplatsen

Familjedagen
Stabil och säker is och ett härligt
vårvinterväder angav förutsättningarna för årets familjedag med
den prestigefyllda tävlingen
”Tunsjöns pimpelmästare”.

Efter invigningsceremonin förflyttar vi oss till Byagården, där medlemmar i Föreningen Tunsjö Byalag och inbjudna gäster bjuds på en
måltid bestående av rostbiff, potatissallad, grönsallad, bröd och måltidsdryck (bordsvatten eller lättöl). För den som önskar annan dryck
finns vin att köpa till en kostnad av 20 kr./glas.
Maten serveras kl 17 och under mellantiden underhåller Sophia och Teodor med sång och musik. Efter måltiden ytterligare musik, tipspromenad, lotterier, tävlingar, prisutdelningar m.m.
För underhållningen i form av sång och musik svarar

Christer Strindberg visade att de
många timmars träning han genomfört i vinter ute på sjön inte
har varit förgäves. Han drog nämligen upp tävlingens enda fisk, en
bjässe på över halvkilot.

Syskonen Sophia och Theodor Nygren
Det är med stor glädje vi kan presentera två unga och mycket
talangfulla artister, som kommer att underhålla oss. Efternamnet skvallrar om att här finns det påbrå, Rock-Ragge hette ju
som bekant Nygren i efternamn, och här har vi nöjet att bekanta oss med hans barn.

Mat dryck och underhållningen är helt gratis för föreningsmedlemmar och inbjudna gäster. Övriga 60 kr p.p.

Flottlossningen
För andra året i rad så visade Anna Aggeryd med
eftertryck vem som är den
bäste här på Tunsjön att
förutspå väderbetingelserna genom att bedöma när
istäcket ska brytas upp.
Den 5 maj kl 09.59 registrerade mätapparaturen att
isen var borta, och Anna
var 2 timmar och 6 minuter från klockslaget. I år
har vi tre priser och som
god tvåa respektive trea
kom Mattias Strindberg,
med 2 timmar 14 minuter
och familjen Rova, 4 timmar och 4 minuter. Prisutdelningen som vanligt vid
sommarfesten.

Anmälan senast 7 juli till Susanne 070-569 73 16, Ingrid 070-177 00 31 eller Christina 0730-43 14 20
VÄLKOMNA!

ÅRSMÖTET
Återigen har vi haft årsmöte i Föreningen Tunsjö
Byalag. Mötet hölls i Byagården den 16 april, och
var tämligen välbesökt. Mötet valde följande
funktionärer kommande verksamhetsår.
Styrelsen:
Ordförande Per-Anders Hamrén, vice ordförande
Susanne Aggeryd, sekreterare Ingrid Jacobsson,
kassör Eva Hamrén, ledamöter Tommy Westerlund, Peter Jonasson och Thomas Wikström.
Suppleanter Mauritz Falk och Aina Ferlander.
Sjö– och byagårdskommitté::
Eva Hamrén, Tommy Westerlund, Peter Jonasson, Leif Bystedt, Ann-Sofie Högberg, Thomas
Wikström och Anders Westerlund
Kulturkommittén:
Mauritz Falk, Birgit Höglin, Christina Bystedt, och
Birgitta Höglund
Festkommittén:
Susanne Aggeryd, Christina Bystedt, Birgitta
Höglund och Ann-Marie Normark.

ARBETSKVÄLL
Medlemmar i Tunsjö Byalag välkomnas till
arbetskväll i Byagården onsdag den 26 juni
kl. 17. Vi träffas och under gemytliga formar
hjälps åt och ställer Byagården i ordning för
sommarens aktiviteter. Föreningen bjuder på
fika. Ställ upp och hjälp till, vi behöver Dig!
Tunsjöboken, vilken succé!!!
Boken, ”Tunsjön, från forntid till nutid”, utkom under våren. Sällan kunde vi tro att den
skulle bli så väl mottagen. De som läst boken
hör ofta av sig och uttrycker sin uppskattning. Ibland har man läst boken hos någon
bekant, och vill sedan köpa sig ett eget exemplar. Biblioteken, såväl Länsbiblioteket, som
de lokala biblioteken har köpt in den. Media
har gjort inslag om den, Tidningen Ångermanland, Kramforsbladet, Ådalingen och
Nord-Sverige. Ovanmons Samhällsförening
har inbjudit oss till en av berättarkvällarna
för att skildra boken och dess tillkomst.
Det finns fortfarande ett mindre antal kvar
till försäljning, telefon 070-322 09 66 eller
maila per-anders.hamren@telia.com.

