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Fototävling
Sista inlämningsdagen för bidrag till årets fototävling är söndagen den 30 september. 
Skicka in dina bästa bilder från olika årstider så har du chans att vinna ett presentkort  
till  en fotofirma! De 12 fotografier som får mest röster under fotoomröstningen får 
äran att pryda nästa års almanacka, som delas ut i byn innan julöppningen. Max fem 
bilder per person skickas till tolby.hf@gmail.com. 

THF-söndag: Talkofest, Hembakt, Foton
Söndagen den 7 oktober kl. 17-20 har vi flera trevligheter på lokalen. 

Talkofest!  De talkojobbare  som varit  med  och  byggt  grillkåtan  och  tömt  vedlidret 
förtjänar lite uppmärksamhet, så vi ställer till med invigning av grillkåtan. Vi bjuder på 
grillkorv! Övriga som vill komma och se på grillkåtan kan köpa grillkorv.

Hembakt! Nu ska vi ha en bakverkstävling! Alla sötsugna har chansen att baka och 
smaka. Baka ditt godaste söta bakverk och kom med det till lokalen senast kl. 17. Du 
behöver inte vara någon mästerbagare, utan alla är välkomna att delta, både barn och 
vuxna.  Vi bjuder på kaffe  och ni  smakar på bakverken och röstar  på era favoriter. 
Vinnaren får ett fint pris. 

Foton!  Alla bidrag i årets fotoutställning finns utställda så att ni kan rösta fram en 
vinnare under kvällen.

  

VÄND!



Loppis
Årets loppis på lokalen ordnas 11-14 oktober. Boka bord för 15 euro av Annika, tel.  
050 523 9250 snarast! Loppiset är öppet torsdag-fredag kl. 18-20 och lördag-söndag 11-
16. Kom och fynda!

THF har ett eget bord. Om ni vill donera saker till det så tas de emot 10.10 kl.19 på 
lokalen.

Ikea  -  resa  
Lördagen den 27 oktober 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 14.10.2012. 

Annat aktuellt
På lokalen händer det som vanligt en hel del, bl.a. pensionärsträffar måndagar kl. 10-
12,  församlingens  föräldra-barnträff  onsdagar  9.30-11,  scouterna  tisdagar,  Mamma-
Babyträff  tisdagar  10-12.  Skoldisco för  åk  1-6 har  blivit  ett  riktigt  populärt  inslag  i 
verksamheten och ordnas igen 21.9.

En ny barnverksamhet är KUL-TUR i Tölby. Deltagarna kommer att träffas ett flertal 
söndagseftermiddagar  och  göra  roliga  kulturrelaterade  saker,  barn  och  förälder 
tillsammans.  Bl.a.  bekantar  vi  oss  med byn,  återanvänder  material  och  bakar.  Mer 
information kommer via skolan.

Om ni vill  boka in möten, fester och dylikt på lokalen, kan ni gå in på hemsidan 
tolbyhf.sou.fi och klicka vidare till bokningskalendern. Där ser ni när det är ledigt.

 

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


