Årgång 6, juni 2010.

Midsommar i Tostared
24 juni 18.30

Klär vi midsommarstången vid Sockengården, ta med blommar.
Efteråt grillar vi. Ta med vad ni vill grilla.

25 juni 15.00

Midsommarfirande vid Ryggåsstugan med dans kring stången,
lekar, kaffeservering mm

26 juni 18.00

Friluftsgudstjänst vid Ryggåsstugan
Med Alf Österström
(vid regn i Sockengården)
Ta med kaffekorg.
Välkomna!

Efter en osedvanligt tuff vinter så har då naturen vaknat till liv igen. Mer
sniglar än någonsin men nu börjar man faktiskt att vänja sig.
Nytt, (åtminstone för mig) i år har varit tofsviporna. Ett mycket säreget
läte som jag försökte härma en gång vid en fikarast på jobbet. Först blev
det helt tyst runt bordet och sen var det någon som med ett halvkvävt
skratt bad mig att låta en gång till. Denna begäran resulterade i ett rejält
gapskratt från samtliga i hela lunchrummet. Bara att inse att någon Jan
Lindblad blir man nog aldrig...
Nu närmar sig midsommar med stormsteg. Detta avstamp på sommaren
med härliga traditioner i Tostared. Tycker att det samlar fler människor
för varje år. Dessutom massor med nya ansikten och nya förtjusta skrik
när man flyr från de sedvanliga regnskurarna.
Jag ber att få tillönska alla Tostringar en underbar sommar med massor
av sol, bad och ledighet. Glöm inte att krama varandra!
Martin Jonasson

Brännboll

7 augusti 15.00
Vid ”Alvars”
(samma ställe som tidigare)
Vilket lag vinner i år…..
Ta med vad ni vill ha till grillen som tänds när vi spelat klart.
Välkomna!

Hjärt- / Lungräddning!

Det finns möjlighet att går en utbildning i HLR, gratis.
Kontakta någon i styrelsen.

Tennisbanan

Nu är det fritt fram att spela tennis igen,
då vårstädningen runt banan är avklarad.

VM-fotboll på storbilds-TV i
Sockengården
Nu finns det möjlighet att titta på storbilds-TV i Sockengården
så vill du se någon speciell VM-match kan du kontakta Martin
Jonasson 620 70 så kan det bli verklighet.

Gå in och titta på
www.tostared.se
för att se när det händer något
i byn.
Som vanligt så vill vi jätte gärna ha tips och idéer om aktiviteter som vi
kan utföra tillsammans
samt inlägg i debatten ”Hänt i Tostared”.
Kom ihåg att byalaget består av oss alla med postnummer 519 95!
Inga frågor är för dumma eller för små att ställa.
Kvalitén på svaren kan dock variera…

Vi vill visa vackra bilder från Tostared varje månad,
”Månadens bild”.
Så maila in era bilder till
tostaredsbyalag@hotmail.com
Styrelsen tar beslut på vilka bilder som ska visas.

Styrelsen
Byalagets styrelse består av:
Ordförande: Ulf Fagerberg
623 47
Kassör: Lennart Walldén
621 97
Sekreterare: Martin Jonasson 620 70
Ledamot: Ingegerd Molin
620 54
Ledamot: Carina Johnsson
623 35
Ledamot: Maria Drmeci´c
621 06
Ersättare: Anette Linnemyr
623 75
Ersättare: Katlin Baranji-Nilsson 623 49

