IMV-bladet nr 2-2020
Styrelsen möttes 4 maj och beslutade att följande aktiviteter ställs in:
• Utflykten till Övralid 26 maj
• Utställningen i Varvsbyggnaden under maj och juni
Den 1 juni tas vi ställning till om vi kan genomföra vårt program för juli och augusti, som bland annat innefattar
nostalgiträffen.
Däremot genomför vi klockringningen på Kristi Himmelsfärdsdagen kl. 8.00 och på Midsommaraftonen
kl. 12.00.

Välkomna på Kristi himmelsfärdag och Midsommarafton!
.
Jag är störd av pandemin, som hindrar
oss från att träffas och genomföra
stimulerande möten och spännande
program.
Vi har en idé som trots allt kan bidra
till intressanta aktiviteter inom föreningen. Ni inbjuds att sända in material
till IMV-bladet.
Det får vara precis vad som helst:
•
en skröna,
•
en betraktelse,
•
en fundering,
•
en fråga eller
•
historiskt material ...
Vi kommer naturligtvis att välja mellan
bidragen. Allt kanske inte kan publiceras. Ta kontakt med mig eller Stefan.
PG Igelström, ordförande

Preliminärt program 2020
Utflykter
•
Maj, 26 maj, Vi besöker
Heidenstams Övralid
Utställningar
•
Maj, Torsdag och söndag under Kr.
himmelfärdsdagen
•
Juni, Alla söndagar
•
Juli, Ännu ej beslut om utställningar
på söndagar under juli
•
Augusti, Ännu ej beslut om utställningar söndagarna 2 och 9 augusti,
samt lördagen 15 i samband med
Hantverksmarknaden
Klockringningar
•
Kristi himmelsfärdsdag kl. 08.00 i
samband med morgonens revelj.
•
Midsommarafton kl. 12.00
•
Nyårsafton kl. 22.00
Nostalgiträff
•
Ännu ej beslut om nostalgiträff söndagen 5 juli

Bosse ruta
Hej vänner. Jag har blivit ombedd av styrelsen att via den här rutan göra en tillbakablick över föreningens verksamhet under
åren som gott. Vad rutan ska innehålla får växa fram under resans gång. Starten blir i nästa nummer och jag kan i förväg
berätta att resan vi ska företa, kommer att spegla händelser som har direkt anknytning till föreningens verksamhet, både på
och utanför planen, som man säger på idrottsspråket. På återseende Bo Lövstedt f.d. ordförande

Redaktör: Stefan Wik tfn 070 – 758 57 76, e-postadress: stefan.wik@telia.com

