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Årsmöte
Välkommen på årsmöte den 16 februari kl. 19.00 på lokalen. Du får 
veta vad som är på gång inom föreningen och kan samtidigt påverka 
föreningens  verksamhet.  Du  är  också  hjärtligt  välkommen med i 
styrelsen, om det intresserar. Vi bjuder på kaffe och dopp!

Byafest
Lördagen den 24 mars är det dags för byafest igen! I år satsar vi stort. 
Till dansen har vi nämligen bokat in 

Allan & the Astronauts
som  spelar  ”sixties  and  rock  and  roll”.  Dessutom  ska  vi  träna 
skrattmusklerna med spex och galenskap av humorgruppen

KAJ
som är ”en seriös oseriös humorgrupp som skriver egna låtar och 
försöker underhålla publiken med alla medel”.  För maten står som 
vanligt byns egen mästerkock Mats Sabel. 

En fartfylld kväll utlovas alltså!

Biljettpriset  är  28 euro.  Anmälningar  görs 
senast  18.3 på hemsidan (tolbyhf.sou.fi)  eller 
till Annika tel.  050-5239250. Biljetten betalas 
senast 18.3 till kontot 497020-214845.

Ikea  -  resa  
Lördagen  den  31  mars  tänkte  vi  ordna  en  bussresa  till  Ikea  i 
Tammerfors! För de som är intresserade så finns också BILTEMA på 
samma område som IKEA. 

Vill du med?
För att resan ska bli av så borde vi bli minst 20 st anmälda. Priset är  
25 euro per person. Anmälan gör du endera genom att anmäla dig 
via hemsidan (tolbyhf.sou.fi) eller genom att ringa vår "researrangör" 
på  telefonnummer  050-5575011  (Mikael).  Anmälan  senast 
18.3.2012. 

Annat aktuellt
Föreningen har en hel del verksamhet för barn just nu, bl.a. Zumba-
tomic för åk 3-6, barnkul för åk 1-2, streetdance för åk 3-6. Om du 
också vill dra barnkul en kväll eller har tips på ny verksamhet för  
våra barn kan du ta kontakt med någon i styrelsen eller skriva en 
hälsning i gästboken på hemsidan.

Vi har  också beslutat  att  skaffa en grillkåta  till  lokaltomten, som 
skulle få användas både av andra föreningar i byn och av byborna.

Vi träffas på lokalen!
Styrelsen för Tölby hembygdsförening r.f.



Tölby-Vikby  Qvinnsen,  d.v.s.  de  ”unga”  Marthorna,  kommer  i 
samarbete Tölby Marthaförening, Hem och skola vid Tölby-Vikby 
skola samt Tölby hembygdsförening att ordna en

VÄLGÖRENHETSINSAMLING
på lokalen söndagen den 18 mars kl. 12-14. Vi samlar in hela, rena 
kläder, leksaker, husgeråd och textilier till Hoppets Stjärna. Hoppets 
Stjärna behöver lådor, så ta med sakerna färdigt i lådor om du har. 
Passa  på att  skänka bort  dina överblivna saker  till  ett  välgörande 
ändamål.

Hoppets Stjärna är en internationell biståndsorganisation som har 
självständiga  organisationer  i  Sverige,  Norge  och  Finland. 
Biståndsarbete  drivs  i  fattiga  länder  runt  om  i  världen, 
huvudsakligen i utvecklingsländer och i länder i Östeuropa. Barnen 
och deras omgivning står i centrum för deras arbete. Hoppets stjärna 
har bl.a. en aktiv hjälpsändningsverksamhet till Östeuropa och tar 
där hjälp av lokala medarbetare och organisationer, eftersom de bäst 
känner till förhållandena i de aktuella länderna och vet vilka behov 
som finns. 

PS:
Har du kommit ihåg att betala thf:s medlemsavgift för 2011?
Du hinner ännu. Avgiften är 8 euro per person, barn under 
15 år gratis. Uppge namn och födelsetid (också för barnen)  
på betalningen. Kontonummer är 497020-214845


