
THF info 4/2012
Tölby hembygdsförening r.f.

Julöppning 8.12
Årets  julöppning  på  lokalen  ordnas  lördagen  den  8  december  kl.  17-19.  Det  blir 
stämningsfullt program och dans runt granen. Har vi tur kommer jultomten på besök! 
Till kaffet serverar vi chokladkakan som vann bakverkstävlingen tidigare i höst. Det blir 
också prisutdelning för bakverks- och fototävlingen.

Välkomna!
 

Tölby-kalendern
Kalendern för 2013 med vinnarna i fototävlingen är färdig och kommer att delas ut 
som julklapp från hembygdsföreningen till alla i byn. Ni har också möjlighet att köpa 
fler på julöppningen (3 € st, 5 €/2st) – kanske för att använda som julkort?

Vi vill gärna ha er åsikt om vad vi ska ha för tema på nästa års fototävling. Ska det vara 
Bilder från Österbotten eller Bilder från Tölby, eller kanske har du ett eget förslag? Berätta 
för någon i styrelsen eller skriv i gästboken på tolbyhf.sou.fi. Det finns också möjlighet 
att ge sin röst på julöppningen.

Barnpassning
Under skolans julfest ordnar vi barnpassning på lokalen för småsyskonen. Barnen får 
smörgås och mjölk för 2 € per barn. Förhandsanmälan till Annika, tel. 050 523 9250.

 

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

VÄND!



Medlemsavgift
Tölby hembygdsförening är en aktiv förening som har som mål att stärka bya-andan 
och  ordna  program  och  evenemang  för  alla  bybor.  Vi  riktar  speciellt  in  oss  på 
barnverksamhet – i år har vi bl.a. haft Zumba-tomic och Streetdance, Barnkul och Kul-
Tur,  Lågstadiedisco  och  Mamma-Babyträffar.  Våra  största  tillställningar  som 
återkommer varje år är Byafesten, Midsommarfesten och Julöppningen. Dessutom har 
vi haft Loppis, Ikea-resa och regelbundna pensionärsträffar. 

Årets största projekt har varit grillkåtan som byggdes med talkokrafter och sponsrades 
av jaktlaget och marthorna. Den står på lokalgården öppen för allmänheten. Ta alltså 
med lite grillkorv och prova kåtan om du ännu inte gjort det! Ved finns utanför.

Styrelsen vill tacka alla er som på något sätt deltagit i verksamheten. Det är tack vare er 
som tillställningarna blir lyckade! I år har styrelsen bestått av Kåre Särs (ordförande), 
Mikael  Lervik  (vice  ordförande),  Nina  Överholm  (sekreterare),  Annika  Härmälä, 
Johanna  Backman-Suomela,  Ulla-Maj  Friberg,  Therése  Levlin,  Gerd  Ollikkala 
(suppleant) och Tom Aura (suppleant). På årsmötet i februari är det dags att få in lite 
nytt folk, nya krafter och nya idéer i styrelsen, så ta kontakt om du är intresserad av att  
vara med och påverka verksamheten, arbeta för att stärka byagemenskapen ännu mera, 
eller kanske lära känna nya människor!

Kom  ihåg  att  kolla  aktuell  information  på  hemsidan  http://tolbyhf.sou.fi.  E-
postadressen är tolby.hf@gmail.com. Mejla gärna om ni har förslag till hemsidan eller 
till verksamheten i allmänhet. Du kan också gilla oss på facebook!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2012. Avgiften är 8 euro 
per  person,  barn  under  15  år  gratis.  75  år  fyllda  medlemmar  får 
hedersmedlemskap,  och  behöver  alltså  inte  betala  medlemsavgiften. 
Uppge namn och födelsetid (även datum) på betalningen.

Mottagarens 
kontonummer

AKTIA  497020-214845
Medlemsavgift 2012.

Namn: Förnamn Efternamn, Födelsedatum
Mottagare Tölby hembygdsförening r.f.

Betalare

Ref.nr

Förf.dag 12.12.12 Euro   

VÄND!


