Kommande aktiviteter

Byabladet

Årsmöte i slutet av februari 2014.
Planeringsträff inför Konst- och Hantverksrundan i april 2014.

Nr 4-2013
Byabladet information från Färnbo Byalag, utkommer fyra gånger per år.

Bli medlem i Färnbo Byalag du också!
Färnbo Byalag
stöder
Svartådalens
Bygdeutveckling
ek.för.
och
Västerfärnebo
Handelsbod
ek.för.
genom
medlemskap.

Som medlem stöttar du bevarandet
och utvecklingen av vår bygd!
För 2013, 50 kr/person eller 100 kr/familj.

Betalas in på PlusGiro 13 06 59-6.
E-post: farnbo.byalag@vasterfarnebo.se
Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

Julmarknad mitt i byn
lördag 30 november 2013
klockan 11.00 - 15.00
Julklappslotteri och fiskdamm
Färnbo Byalag har julklappslotteri
och fiskedamm för alla barn vid
Västerfärnebo Handelsbod/
Bygdecentret.

Byalagskontakter
Ingmari Ekman, ordf.
Monica Sornelid, kassör
Annica Törnros, sekr.
Marie Lindh, vice ordf.
Karl-Gustav Edsbäcker
Ewa Eklund
Mikael Eriksson
Annika Sjödin Ellström
Kjell Wistrand
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Tack till alla som stöttar vår verksamhet!
God Jul och Gott Nytt År
till er alla
från
styrelsen
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Västerfärnebo skola
Om allt går i lås kommer Lisa Hallin
från Svartådalen att vara i tegelbyggnaden som byggdes 1952. Hon
kommer att ha information om projektet för att rädda skolbyggnaderna
undan rivning. Tanken finns även att
ha filmvisning, t ex Färnbofilmen eller
bussfilmen.

Tomten
Tomten kommer till Bygdecentret
klockan 14.00.
Västerfärnebo Handelsbod
Passa på att göra dina inköp.
Provsmakning, julkransar,
korvförsäljning kl 11-14.
Traktor och vagn
mellan de olika stationerna.
Ponnyridning
Församlingsgården
Syföreningsauktion kl.11.
Kyrkan
Julmusik och julkrubba.

Västerfärnebo Gammelgård
Nytt för i år är att flera hantverkare
finns på Gammelgårdens loge.
Café Valvet
Julsmörgås.
Vangsbron
Passa på att ta en promenad över den
gamla Vangsbron. Den 95-åriga bron
är nu reparerad och klar.

Nu är den gamla Vangsbron klar

Tant Harriets pepparkakor

Under större delen av året har Vangsbron genomgått en omfattande
renovering. Den gamla 95-åringen har återfått sin ursprungliga bredd,
vilket betyder att ca 30 cm har tagits bort på varje sida.

Här kommer ett gammalt recept på pepparkakor. Testa och njut!
Rör

3 hg margarin/smör
5 dl socker
1 dl sirap smidigt.
tillsätt 2 dl vatten
1 msk nejlikor
1 msk ingefära
1 msk kanel
2 tsk finstött kardemumma
och
1 msk bikarbonat
samt arbeta in 16 dl vetemjöl.
Låt degen vila i kylskåp.
Kavla tunt och stansa ut med pepparkaksmått.
Grädda ca 3 minuter i 250°C.

Passa på att ta en promenad under julmarknaden och titta på bron.

Vill du hyra Bygdegården?
Hyresavgift av femtio kronor (50:-) per gång, max tvåhundra kronor
(200:-) per år av föreningar som har mötesverksamhet.
Ungdomsverksamhet (under 20 år) är hyresfritt.
Hyresavgift vid uthyrning till föreningsfest, privat m m är sexhundra
kronor (600:-) per gång. Övrig verksamhet t.ex. olika aktiviteter och
kurser, avgift efter överenskommelse.
Städning sköts av den som hyr. Det är viktigt att Bygdegården
lämnas städad. Säg till om städningen inte var helt OK när du kom.

Nya idéer

När du lämnar lokalen ska den vara städad. Alla sopor ska tas
med och slängas. Städredskap och dammsugare finns i köket.
Inredning och lösöre som skadas ersätts av hyresgästen.

Färnbo Byalag tar gärna emot tips och idéer på olika aktiviteter. Vad
saknar ni? Hör av er till någon i styrelsen.

Kontakta Eva Hardenborg, tel: 74 05 37, 070-916 81 75,
e-post: eva.hardenborg@gmail.com

