
30 års-JUBILEUM 

Skolan som blev Bygdegård 1992
Efter verksamheter som skola, förråd för krigsmakten, föreningsgård och en tid tom, tog en 
nybildad bygdegårdsförening över skolan och renoverade upp den. Det mesta har utförts av 
ideellt arbetande medlemmar och i arbetet har miljötänkandet varit ledstjärnan.  

År 1992 var renoveringen klar. År 2004 byggdes en utomhusscen med tillhörande dansbana 
och våren 2006 byggdes bygdegården till och fick ett stort altandäck på baksidan av huset. 

Öppet hus från kl 14 med fika, bröd och mingel. Vi presenterar lite material från de tidigare 
30 åren, med bildspel, tidningsurklipp och annat intressant. Lotterier med fin-fina vinster. En 
tipspromenad om vädret tillåter bjuder vi också på för barn och vuxna. 

Kl 15 får vi sitta ner och lyssna till operasångaren Olof Söderberg, som driver Rydals herr-
gård. Han kommer att framföra ett härligt blandat musikprogram. 

Sen dukar vi om till kvällen och startar igen 18.30 med god supé och fika med tårta. Kerstin 
Hermansson ger oss sen en återblick över de 30 åren och säkert finns det flera som vill dela 
minnen med andra. Kvällen rullar på och Tomas och Morgan kommer och spelar för oss. 
Framåt senkvällen blir det lite annat tilltugg och vi stannar så länge vi tycker det känns bra. 
Ett fint tavellotteri utlovas på kvällspasset.

Tack vare bidrag är eftermiddagens program kostnadsfritt och vi tar endast en anmälnings-
avgift för kvällspasset, 100:-/medlem och är du inte medlem är du välkommen att och bli det 
direkt. Avgift 200:-. Du kan swisha till 123 120 3207 eller betala till bankgiro 5330-7062 och 
glöm ej skriva ditt namn. Ring in din anmälan till Eva 0706-69 10 24  eller  via e-post till: 
bygdegarden@seglora.se  Senast den 15 maj måste vi ha din anmälan och inbetalning. 

Möjlighet att köpa dricka kommer att finnas under kvällen. 

        VÄLKOMMEN

Lördagen 
den 21 maj

Kl 14 -17 
och från

18.30 till sena natta


