Barnvagn anno 1958

Kom och ﬁra
Valborg i Fegen!
Brasan tänds 21.00
Körsång av Pastoralis
Vårtalare
Lotteri
Stort fyrverkeri,
sponsrat av bygdens företag
Vill du skänka en slant till nästa års fyrverkeri
kommer det att ﬁnnas möjlighet till det.

Ugglebo Wärdshus håller extra-öppet!
Varmt välkommen!

Fegens samhällsförening

Gunnarp-Krogsered
Ur de djupaste gömmorna tittade min och Dennis gamla barnvagn fram. Den ﬁck mig att
dra en slutsats som jag inte tänkt så mycket på tidigare: Livet är som en barnvagn – ett hjul
är skevt, lite grått gammalt mögel på suﬄetten, själva karossen är lite rostig med en och annan buckla, insidan har gulnat, gummibanden har tappat spänsten. Men putsas den ser man
blanka, ﬁna ställen och den går framåt!
Varför plockade jag då fram vår barnvagn? Jo, på Hembygdsgårdarnas dag den 5 augusti ska
Gällareds Hembygdsförening ha en barnvagnsutställning. Vi önskar att många tar fram sina
barnvagnar och ställer ut dem i Yttra Berg. Hör av er!
Liselotte Andersson

Cykelkarta leder till pärlorna
En cykelkarta över delar av Västra Sverige och Västra Småland har tagits fram genom
projektet Ver-Di Fegen, som är ett samarbete mellan de tre kommunerna Svenljunga,
Falkenberg och Gislaved. I projektet vill man lyfta fram det natursköna området genom
att föreslå en trevlig cykeltur runt sjön.
även dokumentera de nationella, regionala
och lokala cykellederna nära Fegen.
Cykelleder är markerade leder med skyltar
likt t ex Ginstleden. De läggs i möjligaste
mån på separerade cykelvägar men även
längs mindre traﬁkerade vägar.
På kartan ﬁnns utritade cykelrutter/-turer
som är föreslagna ﬁna vägar för cykelturister
men som saknar standardskyltning.
Längs cykellederna respektive rutterna har
lyfts fram särskilt intressanta platser. Det kan
vara allt från fornminnen och naturområden
till caféer och trevliga övernattningsställen.
Vi hoppas att denna publikation ska vara
till hjälp under cykelsemestern. En karta
blir aldrig färdig eller komplett, så vi är tacksamma för synpunkter och tips som vi kan ta
med till framtiden.
Fredrik Almryd
Projektet Ver-Di Fegen



INLANDSBLADET

Onsdag 2 maj kl 09.00
Städning på Sjövikens festplats, medtag ﬁka.
Torsdag 24 maj kl 14.00
Kvartalsmöte på Sjöviken. Förhandlingar, ﬁka.
Underhållning: Johdins magi och trolleri.
Tisdag 29 maj kl 13.00
Bussresa för trädgårdsbesök hos Inger och Åke
Bengtsson, Tvååker, samt hos Lena Petterssons
gård/butik. Medtag kaffekorg. Kostnad: 50 kr,
betalas på bussen. Anmälan senast 1 maj till Siw,
0346-960 33 eller s.e.christensen@home.se.
Måndag-tisdag 4-5 juni
Cinderella-kryssning till Åland. Bussresa
från Mariagården i Ullared 08.10, torget
i Ätran 08.30, Fegen 08.35. Bussresa, boende
(insideshytt), buffé, frukost och underhållning
på båten ingår i priset, 400 kr. Mat på vägen upp
och hem betalar ni själva. Åter Ätran ca 22.30.
Bindande anmälan till Siw, 0346-960 33,
senast 15 april. Betalning senast 2 maj
(vid Sjöviken-städningen) eller per bank.
Onsdag 11 juli kl 09.15
Bussresa till Liseberg, Göteborg. Fritt att göra
vad ni vill – dansa på dansbanan kl 11.00, ströva
omkring, äta, ﬁka m m. Hemresa kl 15.00.
Kostnad: 100 kr, betalas på bussen. Bindande
anmälan till Siw, 0346-960 33, senast 5 juni.
DANSER PÅ SJÖVIKEN
Tisdagar kl 18.30-22.00
Entre 70 kr. Tag med ﬁkakorg.
8 majj – Tång & Co
22 majj – Liljas
Boule i Boulehallen, Ätran, måndagar
och tisdagar kl 14.00 (ej helgdagar).
Bridgen har lagt ner sin verksamhet.
Intresserade åker till Älvsered och spelar
med PRO på onsdagseftermiddagar.
Kortspel varannan torsdag kl 14.00 i ÄIF:s
klubblokal. Fortsätter 19 april och 3 maj.
INBJUDNINGAR
SPF Gällared-Ullared – vårfest i Gällareds
bygdegård 13 april. Mat, underhållning av RB:s
orkester. Pris: 180 kr, betalas vid entrén.
Anmälan senast 6 april till
Margareta Ivarsson, 0346-303 74.
SPF Okome-Köinge-Svartrå – ”sillafest”
i Köinge bygdegård 15 juni kl 18.00.

