Medlemsbrev december 2013
Efter en osedvanligt vacker sommar och höst är det som i ett trollslag nästan Jul.
Men det är inte bara vädret och Billingsudde som varit vackrare än någonsin i år. Billingsudde Vänner
kan se tillbaka på ett år med riktigt fin, trevlig och omväxlande verksamhet på Billingsudde där den
ena intressanta programkvällen avlöst den andra under sommaren. Värmlands nye landshövding,
Kenneth Johansson, besökte oss och vi fick följa med Kenneth Kimming till Västbanken och se den
gripande filmen ”Five broken cameras”, för att bara nämna ett par av alla intressanta och roliga
programkvällar. Hantverksdagarna med betonggjutning, ulltovning och rosodling blev även i år
väldigt uppskattade. Sammantaget har vi kunnat räkna in fler besökare i år än något år tidigare och
stämningen och glädjen runt fikaborden har hela tiden varit på topp.
Vi vill uttrycka ett stort och varmt tack till alla er som burit upp denna verksamhet, alla ni som svarat
för programinnehållen, alla ni som fixat och ordnat så att allt fungerat så väl, alla ni som svarat för
caféet och naturligtvis till alla er som kommit och lyssnat och visat oss uppskattning och gett oss
inspiration.
Billingsudde är emellertid inte bara sommar. Även om aktiviteterna under höstperioden är färre så
har det ordnats kursverksamhet av olika slag, Stavnäs församling har ordnat gudstjänster, Stavnäs
Visklubb har fortsätt att förlägga sina visaftnar till Billingsudde, det har varit pysselkväll inför julen,
m.m.
Så här fram emot årsskiftet börjar vi nu att blicka fram emot nästa år och vår programkommitté är
redan sedan länge igång med att planera för nästa års begivenheter på Billingsudde. Det blir
sportlovsaktiviteter, visklubben fortsätter sin verksamhet, det blir så småningom vår och
Valborgsmässofirande och så kommer en intensiv sommar med nya programkvällar.
Men innan dess är det dags att förnya medlemskapet i Billingsudde Vänner!
150 kr per person kostar det och max 400 kr per familj. Beloppet sätter du in på bankgiro 233-7392.
Notera namn och gärna epostadress om du har en sådan.
Ja kära Billingsudde Vänner och besökare på Billingsudde, det är med stor glädje vi skriver det här
brevet. Vi kan nu snart lägga år 2013 bakom oss och blicka fram emot 2014. Tack för all uppskattning.
Det inspirerar till att fortsätta att jobba för Billingsudde som bygdens mötesplats. Vi upplever att den
är viktig och att den behövs. Välkommen att engagera dig på olika sätt.
Nu vill vi önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och varmt välkommen tillbaka till vår vackra
”Udde” under 2014.
Billingsudde Vänners Styrelse
gm Ingvar Kvernes, ordf.

