Rönö Bygdeförening
hälsar gamla och nya medlemmar välkomna.
Följ händelserna i Rönö på vår hemsida www.ronobygdeforening.se

Rönö Bygdeförening har nu fyllt 1 år. Tack ni nästan 40 medlemmar som deltog på
det digitala årsmötet! Vi ger oss inte trots coronapandemin! Vi ställer inte in, vi
ställer om och f.f.a. vi ställer upp för er i bygden!
Nytt år ger nya möjligheter! Årets aktivitetsplan är nu klar. Den måste säkert
planeras om både en och två gånger, trots att vi försökt “coronaanpassa” så långt det
går. Följ oss på hemsidan, den är alltid uppdaterad.
Vi vill börja med att slå ett slag för den Friluftsbingo som pågår till den 15 april.
Hämta brickan på hemsidan, tävla enskilt eller inom familjen och sänd in
efterfrågade foton till oss. Vi garanterar ett speciellt pris! Kanske lite svårt att få till
en snöängel nu, men kreativa lösningar premieras!
Näst på tur är påskpromenaden på påskafton den 3 april kl 15. Låt barnen leta
påskägg samtidigt som ni provar era kunskaper om påskens traditioner! Mer
information kommer endera dagen nu.
Läs mer om kommande aktiviteter på bifogade plan! Det är en blandning mellan
sociala, kulturella och sportliga arrangemang - Vi hoppas att det ska finnas något för
er alla!
Förutom detta förekommer det fortlöpande aktiviteter under hela året genom
studiecirkelverksamhet (Hembygdsdokumentation), Rönö Walkers tisdagspromenader, sportaktiviteter (yoga och styrketräningar), informations- och
inspirationsmöten, samt församlingens ordinarie program.
Saknar ni något?

Hör gärna av er med förslag!

Väl mött önskar Styrelsen
_______________________________________________________________________
OBS! NYTT PLUSGIROKONTO: 70 57 44-1

Medlemsavgift betalas till ovan Plusgiro eller Swish 073-096 76 87 (skriv
medlem och ange namn)
Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Barn
t.o.m. 17 år ingår i familjeavgiften. Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan. För
de som önskar plusgiroavi finns det att hämta på hemsidan eller genom att ringa
medlemsansvarig på 070-2154712.

OBS! Denna information skickas på mail till de medlemmar för vilka vi har mailadress.
Information om kommande aktiviteter kommer fortlöpande att skickas ut till de
medlemmar där vi har mailadress. Övriga medlemmar hänvisar vi till hemsidan och
anslagstavlan i Rönökorset.
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Aktiviteter 2021 i Bygdeföreningen

Datum och programpunkter kan komma att ändras p.g.a. coronapandemin.
Föreningen följer pandemilagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
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