Det är inte många som vet
hur bra de har det - däremot
hur bra andra har det……...
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Tunsjökväll (Veteranafton)
Lördag den 19 maj kl 16 inbjuder historiegruppen till en träff med
människor som varit med och kan berätta om Tunsjön. Vi kommer
att bjuda på Janssons frestelse med dryck, kaffe och kaka.
Kent Ingelsson kommer att underhålla med historier och
dragspelsmusik.

Auktion
Lördag den 14 juli kl 11.
Vi vill gärna påminna om att
det behövs auktionsgods
och vi tar gärna emot allt
som kan avvaras. Ring Peter J. 0620-91101, så kommer han och hämtar.

Mobiltelefoni
Vi väntar fortfarande på besked
från Telia om hur man tänker sig
utbyggnaden av GSM-nätet man
utlovat till sommaren. Vi återkommer i frågan när vi vet mera.

Flottlossningen
Bettan och Lasse Rova var
de som i år var närmast i att
beräkna när isen gick i sjön,
d.v.s. när flotten skulle lossa
från sin förtöjning. Flotten
lossade lördag den 21 april
kl 10.30. Som pris för detta
erhåller Bettan och Lasse
1.090 kr, vilket kommer att
utdelas vid jubileumsfesten.

För de veteraner som deltagit i faktainsamlingen och är särskilt
inbjudna, är tillställningen gratis, men vi övriga får betala en liten
avgift på 50 kr. Obligatorisk anmälan senast den 14 maj till Anna
Aggeryd tel. 0620-510 97. Välkomna!

Valborg

Familjedagen
Även i år kunde deltagarna
vid familjedagen njuta av
en fullständigt molnfri
himmel, behaglig temperatur och gnistrande vit snö,
den sista söndagen i mars.
Fisketävlingen var som
vanligt höjdpunkten på
programmet, och fiskelyckan var god. Tommy
Westerlund visade sig vara
mästaren och håvade upp
680 gram abborre, tätt
följd av Alexander Jonas- En stolt Ann-Sofie Högberg
visar upp den första fisk hon
son på andra plats och
någonsin fångat på pimpel.
Rolf Jacobsson på tredje.
Efter tävlingen skedde korvgrillning, prisutdelningar och
lotteridragningar. För de yngre var det en högtidsstund när
man fick leta godispåsar i skogen. Ett stort tack till de
sponsorer, Däckia, Edlunds El. m.fl. som så välvilligt
skänkt priser till arrangemanget.

Återigen en fantastisk majbrasa vid Tunsjöns strand. 40talet bybor mötte upp och
även folk från grannbyar.
Byalaget ordnade med allsång
och försäljning av kaffe,
varmkorv och annat smått och
gott som gjorde det hela till
en trevlig tillställning. Ett
stort tack till Lars Sahlén
m.fl. för ett fint arrangemang.

Vattennivån
Det har väl knappast undgått
någon att vattennivån i sjön är
väldigt låg just nu. Förhoppningsvis kommer det att bli bättre. Från föreningen har vi påbörjat en dialog med företrädare för
kraftbolaget Tunsjö Kraft AB, för
att säkerställa att vi får en jämn
och normal vattennivå i första
hand under sommarperioden.

Jubileumsfesten
Lördag den 21 juli kl 17 är tidpunkten för sommarfesten i Tunsjö Byagård. Eftersom det är 10 år sedan föreningen bildades så ska vi i år uppmärksamma detta med att i stället inbjuda till en jubileumsfest.
Festkommittén är på hugget och planeringen är i full gång för att årets fest
ska bli något alldeles extra. Menyn är inte till alla delar klar, men vi kan
lita på att kommittén kommer att fixa till något väldigt gott som vanligt.
I övrigt kommer programmet som brukligt att innehålla lekar, tävlingar
lotterier m.m. Alltihopa till det facila priset av 150 kr. per person. Barn
under 12 år gratis. Anmälan senast den 6 juli till Pia 0620-911 15, Agneta 0620-911 33, Berta 0620-139 72 eller Ann-Sofie 0620-911 00.
Genom att vi i år kan bjuda på verkligt högklassig underhållning har vi
anledning att tro att intresset för jubileumsfesten kommer att vara väldigt
stort. Det kan därför vara klokt att anmäla sig redan nu. VÄLKOMNA!

Foto Gustaf Eliasson

Det är med stor glädje vi kan meddela att
Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson
kommer att svara för underhållningen.

