
                          Medlemsbrev mars 2013

                              Välkommen till ett nytt år med Billingsudde Vänner.

Solen strålar och värmer, det är begynnande vårvinter, fåglarna prövar på nytt sina drillar. 
Vårt Billingsudde kan inte vara vackrare. 

Hela 2013 ligger framför – nästan. På Billingsudde har vi börjat året traditionsenligt med en 
välbesökt Gudstjänst anordnad av Stavnäs/Högeruds Församling. Stavnäs Visklubb, som till 
vår glädje fortsätter att lägga sina viskvällar på Billingsudde, har haft sin första visafton för 
året, vi har åkt skidor på Billingen i marschallernas sken en härlig Alla Hjärtansdags-kväll  och 
vi har just upplevt en fantastisk Sportlovsvecka med våffelbak och fullt med olika 
familjeaktiviteter. Vilken start på året! 

Vår Programkommitté håller på att finslipa detaljerna för vårens och sommarens verk-
samhet och vi kan utlova att mycket spännande kommer att hända på Billingsudde under 
2013.

Några händelser ber jag dig redan nu att notera:

• Lördagen den 6 april blir en heldag på Billingsudde. Kl.10.00 – 15.00 går årets första 
arbetshelg av stapeln. Många villiga handtag behövs för att fixa hus och gårdstomt 
efter den långa vintern. Kl.15.00 håller Föreningen Billingsudde Vänner sin 
Årsstämma till vilken du som medlem också härmed formellt kallas. Efter sedvanliga 
förhandlingar avslutar vi dagen med en enkel måltid tillsammans under vilken det 
också blir en del olika underhållningsinslag. Inte minst ser vi fram emot en varm och 
trivsam gemenskap denna dag och ett bra tillfälle att samtala om verksamheten på 
Billingsudde och vad vi har för tankar och idéer kring hur vi ska utveckla Billingsudde 
framöver. 

• Tisdagen den 30 april välkomnar vi våren på Billingsudde. Som sig bör blir det stort 
Valborgsmässofirande med vårtal, vårsång, tipspromenad, servering och förstås en 
värmande valborgsmässoeld.

• Lördagen den 6 juli. Årets stora Loppmarkand och Auktion. Det här är dagen då vi ser 
fram emot att hela bygden ska samlas på Billingsudde.



Ja detta är några viktiga datum ur vårt rika programutbud. Om någon vecka kan du se hela 
programmet på vår hemsida www.Billingsudde.se. Följ med där och se till att du är 
uppdaterad. Naturligtvis finns vi också på Facebook med blänkare om vad som händer.

Så här i början på året är det åter dags att förnya medlemskapet i Billingsudde vänner. 
Årsavgiften är 150 kr per person. Notera gärna också din e-mailadress på inbetalnings-
blanketten så blir det enklare för oss att hålla kontakten med dig. Betalar du på annat sätt så 
använd vårt bankgiro 233-7392. Glöm heller inte att uppmuntra dina vänner till att bli 
medlemmar i föreningen. Vår förening är ju till för hela bygden och naturligtvis önskar vi då 
också att se alla stavnäsbor som våra medlemmar. Har du förresten tänkt på att själv ge bort 
ett medlemskap i Billingsudde Vänner nästa gång du har anledning att fira någon. Vi har 
stora planer för Billingsudde och ju större ekonomiska och mänskliga resurser vi har till 
förfogande, ju mer och snabbare kan vi som förening förverkliga av våra planer. 

På tal om att vara till för hela bygden så vill vi också gärna nämna om möjligheten att till ett 
förmånligt pris hyra Billingsudde för privata aktiviteter och fester. Kontakta i så fall Anna-
Britta Eriksson, tel 0570-462158. 

Nu ser vi tillsammans alltså fram emot ett omväxlande och trevligt nytt år på Billingsudde. 
Välkomna att umgås och glädjas tillsammans med många. Billingsudde Vänner vill berika din 
tillvaro och bidra till aktivitet och utveckling i Stavnäsbygden.

Billingsudde Vänners Styrelse

Ingvar Kvernes 
Ordf.

 

http://www.Billingsudde.se/

