10.

Rösta på nätet!!

11.
Flärdkväll på Folkan - Smink, mode, nagelvård,
chokladprovning m m

Tyck till om vad vi borde jobba för!

Sommardans på utebana

Nu vill Byaföreningens styrelse ha din hjälp att hitta program eller arrangemang som kan tilltala byborna. Här intill hittar du ett antal förslag
på vad vi är beredda att ordna för.

Grillfest på Texta✐ - Knytkalas med bad, grillning

- äkta dansband med pubservering.
och annat kul. Kvällsaktivitet på sensommarn

Rösta på hjoggbole.nu!

Allsångskväll på Folkan-

På entresidan finns en ingång till enkäten. Tack för att du gör
din röst hörd och hjälper till med att hitta bra verksamhet

- med komp och duktig allsångsledare

...eller rösta här!
Du som inte har tillgång till internet kan använda blanketten här intill. Kryssa
för vilka aktiviteter du vill att föreningen skall försöka ordna. Lägg röstsedeln
i lådan på anslagstavalan vid Folkets Hus eller lämna den till någon i styrelsen
som du känner. Har du en egen idé - skriv ner den här nedan!

Jag har en egen idé:

Loppis - -nettot till välgörande ändamål eller byaföreningen
Grötfest inför Jul!- Ska vi fortsätta med den traditionella grötfesten i juletid? Kryssa då för här!

Surströmmingsfest
- Höstaktivitet till självkostnadspris

Metartävling i Hjoggböleträsket

----------------------------------------------------------------------------------------------

Barnbio på Folkets Hus

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jaktkväll

regelbundna visningar av populära barnfilmer
vapenvisning, film, föredrag

Nytt på hjoggbole.nu!
Anmäl dig till mejlinglistan och du får ett mejl så fort
något händer i byn och på hemsidan
På hjoggbole.nu anmäler du dig till listan. Din adress kommer att skyddas
och du får enbart mejl som rör händelser i byn. Björn Lindholm
administrerar listan och skickar ut gruppmejlen. Ibland som aptitretare
med uppmaning att gå in på “byasidan” för mer info eller så får du
hela budskapet direkt.
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Sälteatern
på besök med sin improvisationsteater

Trädgårdsträff -utflykt till trädgårdsmässa eller
eget arr i byn med besök av t ex trädgårdskonsulent

Barnteater
- föreställning med populär barnteatergrupp

Konst-och hantverksutställning
-byns hantverkare och konstnärer visar sina alster
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