
Jubilumsfesten 
Lördag den 8 juli firade vår förening att det nu hade 

gått 20 år sedan tillkomsten. Ett femtiotal medlemmar 

hade infunnit sig och roade sig av hjärtans lust. 
 

För underhållningen svarade Klas Norberg, Norakillen 

som spelar och sjunger med "Noratrion" och den popu-

lära gruppen "The Scramblers" samt även ”Holmsten 

Trio”. Klas visade sig vara en driven och mångfacette-

rad artist. Han räds inte att sjunga opera, kupletter, 

visor, rock.... ja variatio-

nen i hans reportoar är 

oändlig. Att han verkligen 

fick igång publiken på vår 

jubileumsfest visade sig 

inte minst  genom den 

s.k. spontandans som förekom och framgår av  bilden till 

höger . 
 

Förtäring bjöds på i form av chilikryddad kalkon, rost-

biff, potatisgratäng, sallad m.m.. Dessutom tillkom kaf-

fe och tårta. 
 

I övrig bestod programmet av tävlingar, frågesport, 

prisutdelningar etc. 
  
Ett stort  tack till Festkommittén för ett utmärkt ar-

rangemang! 
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SurströmmingsfestSurströmmingsfest  

Lördag den 26 augusti kl 18 

Återigen är det dags för Tunsjö Byalag att träffas 

och äta surströmming (annan mat finns för ej 

strömmingsätare).  

Vi träffas lördag den 26 augusti i Byagården. Vi 

hoppas det är många som kan komma.  Kostnad 

75 kr/person. 

Bordsdryck ingår, och dessutom finns öl att köpa 

för den som så önskar. Eventuella andra drycker 

får var en ta med sig själv enligt eget gottfinnande. 

Välkommen önskar Festkommittén! 

Anmälan senast den 18 augusti till Mauritz Falk 

telefon 070-553 41 83   

Alkohol har, trots 
många försök, aldrig 
botat någon förkylning - 
men det har aldrig nå-
gon läkare heller.  

Medlemsavgiften 

Många medlemmar har nu betalat 

sin medlemsavgift, men fortfaran-

de saknas det några. 

Bankgiro nr. 127-6237.  

Vi kommer senare att skicka  ut 

individuella påminnelser till de 

som av någon anledning har 

missat den här informationen. 

Grovsophämtningen 

i Tunsjön (Dals socken) sker 

vecka 40 (2-7/10). Sista bud-

ningsdag är den 27 september.  

För boende vid Tunsjöedet 

(Ytterlännäs socken) sker hämt-

ningen vecka 39 (25-29/9). Sis-

ta budningsdag är den 20 sep-

tember.  


