HÖRDABLADET nr 4 / 2022
Utgivare: Hörda byförening
Ansvarig: Lena Rydsjö
Kontakt:lena.rydsjo@gmail.com
Så var det dags för ett sensommarnummer av Hördabladet. Nr 4 innehåller både
ett kom ihåg, inbjudningar och en puff….!
Vi börjar med ”kom ihåget”!
Påminnelse om att betala medlemsavgiften
Nytt för det här året är ju att det inte kommer någon faktura eller något
inbetalningskort med anmodan om att betala medlemsavgiften.
Information om detta har funnits med Hördabladet nr 2, och med en påminnelse
i nr 3.
Drygt hälften av medlemmarna har redan betalt men det återstår några…
Då detta är nya rutiner och att man kanske förväntar sig ett
inbetalningskort, kan det lätt missuppfattas.
Man får därför betala in sin medlemsavgift på eget initiativ.
Mot bakgrund av detta kommer här ytterligare en påminnelse.

Medlemsavgift för 2022
Du som ännu inte betalat din avgift för 2022 och som vill behålla
ditt medlemskap i föreningen måste göra detta snarast.
Avgiften är:
Fullvärdig familj 250:Fullvärdig ensam 125:Stödjande familj 200:Stödjande ensam 100:Avgiften betalas till bankgiro 5130-5563
Ange ditt namn, som meddelande.

Medlemskorten är utskrivna och finns att hämta
i Hördagården, när det är en aktivitet där.

/ Styrelsen

Snickerifabriken i Hörda fyller 100 år!!
I år är det 100 år sedan Snickerifabriken byggdes.
Detta kommer vi att fira den 3e september!
Kom och fira denna välbevarade och unika
industrihistoria!

Start klockan 14.00!
Sture inleder med ett föredrag om snickerifabriken med
bilder och andra dokument, som han visar.
Efter föredraget startar Birger och Örjan upp flera av
snickerimaskinerna!
De visar bland annat hur man hyvlar och spontar bräder.
Det kommer att finnas grillad korv och bröd samt fika
med kaffe och tilltugg till försäljning.
Varmt välkomna!!

I samarbete med föreningar i Ryssby
arrangeras denna föreläsning!

Och så en puff !!!

Trivselkommittén vill puffa för en aktivitet senare i höst.
Lördagen den 15 oktober blir det en kväll med temat ”Ost & vin” i
Hördagården.
Mer information kommer i nästa Hördablad!

