Viktigt
Kontrollera tiderna på hemsidan innan du kommer. Överhuvudtaget är det en god idé att ofta kolla hemsidan, eftersom det kan
bli ändringar. Framförallt hoppas vi på nya aktiviteter på enskilda
medlemmars initiativ! Säg till någon i styrelsen om Du vill anordna
något i föreningens regi, så skriver vi in det på hemsidan. Adress
är http://www.tarbyff.se Vid de flesta aktiviteter serveras kaffe och
kakor för 20 kr.

Tärby fritidsförening Höstprogram, 2017

Uthyrning hembygdsgården
Hembygdsgården kan hyras för olika aktiviteter.
•
•
•
•
•

Dagtid, föreningsverksamhet: 300 kr
Kvällstid, medlem (senast till kl 01:00): 500 kr
Kvällstid, icke medlem (senast till kl 01:00): 700 kr
Barn- och ungdomsverksamhet: 200 kr/gång
LAN, 300 kr/dygn
Här kommer höstens program för Tärby fritidsförening. Om inget
annat anges serveras kaffe och kakor till självkostnadspris.

Styrelse
Per Flensburg, ordförande 033-131442 per@flensburgs.se,
Britt-Marie Ekholm, kassör, 0733-613091,
com

bme.aplabacken@gmail.-

Markel Bertilsson, sekreterare, 033-130321,
markel.bertilsson@sp.se
Maria Österbacka, ledamot, 070-444 67 30 maria.osterbacka@gmail.com
Majken Ståhl, ledamot, 033-265567, majken@tarbyff.se
Gunn Carlsson, suppleant, 033-265575,

gunn.tarby@gmail.com

Helen Flensburg, suppleant, 033-131442,

helen.flensburg@gmail.com

Svamputflykt söndag 10 sep kl 15:00
Föreningens svampkonsulent och tillika kassör håller i detta. Vi
samlas vid hembygdsgården och sedan tar Britt-Marie oss med ut
i skog och mark. Medtag fika.

Gulasch med skördehjul lördag 16 sep kl 19:00
Magdalena och Josef gör ungersk gulaschsoppa. Anmälan till Majken (033-265567) krävs, maximalt antal deltagare är 30 stycken..
Ta med något från din trädgård, så lottar vi ut det med skördehjulets hjälp.

Barnyoga onsdag 20 sep kl 17:30

Övriga aktiviteter

Camilla Samsjö, som är yogalärare, har barnyoga med barnen. Det
kostar 50 kr/barn och det måste vara minst fem barn, Anmäl till Maria.

Förutom ovan beskrivna aktiviteter kommer studiecirkeln ”Gårdarna i
Tärby” att fortsätta. Vi träffas i hembygdsgården varannan onsdag kl
19:00 med början 13 september

Tärbyfest lördag 14 oktober kl 18:00

Föreningen har under våren investerat i en robotgräsklippare, ”Klipparn” kallad. En del av parkeringen har blivit gräsmatta som sköts av
Klipparn. Men det behövs någon som slår slänterna, som är för branta.
Den som känner sig manad får gärna göra detta, det finns en utmärkt
motortrimmer i förrådet. Tag kontakt med någon i styrelsen för att få
hjälp att öppna det.

Det har under senare år flyttat in ganska många nya personer till Tärby.
Tanken är att vi ska träffas och lära känna varandra, både nya och
gamla. Formen är knytkalas, som samordnas av Per, Maria och Majken.
Fritidsföreningen bjuder på dricka.

Barnfilm fredag 20 okt kl 17:30
Byns barn samlas i hembygdsgården och det visas någon trevlig barnfilm.

Gissa prylen, söndag 29 okt kl 15:00
Gunn och Rolf har dykt ner i sina gömmor och plockat fram en massa
konstiga prylar, som vi ska gissa vad de är. Ingen anmälan behövs.

Ola Högberg, torsdag 16 nov kl 19:00
Ola berättar om sitt senaste projekt, visar bilder och säljer böcker. Ingen anmälan behövs

Stöpa ljus lördag 25 nov kl 14:00
Den årliga ljusstöpningen tillsammans med kyrkan. Ingen anmälan behövs.

Julfest med glöggprovning lördag kl 9 dec 18:00
Per bjuder på olika glöggsorter och vi bestämmer vilken som är godast.
Därefter serveras skinka, brunkål och risgröt till självkostnadspris. Anmälan till Per.

Vår förträfflige revisor, Åke Jansson, ansökte hos kommunen om medel
för batteri för att lagra solcellernas överskottsel. Medel beviljades och
en grupp bestående av Åke, Markel, Rolf och Per har bildats för att undersöka marknaden. Finns det någon som har kompetens inom detta
område får ni gärna höra av er till någon av ovanstående.
I föreningens stadgar anges att dess uppgift är ”att verka som gemensam intresse- och fritidsorganisation för boende i Tärby med omnejd
samt att främja och stärka sammanhållningen i byn. … För att förverkliga sina mål kan föreningen anordna möten och tillställningar för underhållning samt studie- och annan fritidsverksamhet bland medlemmarna. ” Alla förslag som bidrar till detta mottas med tacksamhet.
Det har bildats en sektion inom föreningen: Tärby WhiskySällskap. Det
finns en hemsida: http://www.perflensburg.se/TWS/ och även en facebookgrupp. Tag kontakt med Peter Sikström (p.sikstrom@telia.com, tel
033-26 55 13) eller Per Flensburg för att bli medlem.
Andra förslag vi har diskuterat är någon form av filmklubb med tilltugg
(som Åke sa: Film med pilnserkov!) Håll ögonen öppna och kolla hemsidan för där kommer vi att annonsera.

