
 
 

                                          Medlemsbrev januari 2017 
 

Gott Nytt År 2017 

Det känns mer angeläget än på mycket länge att önska varandra Ett Gott Nytt År. Vi möts dagligen av 

nedslående rapporter och kommentarer i media om utvecklingen i vår omvärld och vår oförmåga och 

kanske ovilja att hantera och lösa de stora och långsiktigt avgörande problemen i vår värld. Samtidigt 

kan vi, som väl är, också se glimtar av ljus där människor enskilt och i samverkan åstadkommer 

storverk som trots allt ger anledning till fortsatt optimism och framtidstro. Det finns ju också mycket 

god vilja, positiva krafter och många varma och generösa människor i vår värld. Låt oss alla i vår egen 

lilla värld på olika sätt bidra till att 2017 ska bli ett Gott Nytt År.  

 

Välkommen till Billingsudde 2017 

Efter ytterligare ett lyckosamt år för vår verksamhet ser vi nu fram emot  nya möjligheter och 

glädjeämnen som ligger framför oss under 2017. Och vi är redan igång! I samarbete med Stavnäs-

Högeruds församling firades en välbesökt gudstjänst på Billingsudde den 22 januari. Stavnäs 

framgångsrika Visklubb har den 4 februari sin första Viskväll för året på Billingsudde. Det väntas 

rekordpublik! Snart därefter kommer Vintersportlovet där Billingsudde öppnar dörrarna för skollediga 

ungdomar och familjer och innan vi vet ordet av är det vår och sommar. Det blir traditionellt 

Valborgsmässofirande, det här året i kombination med Loppmarkand och Auktion. Veckan efter 

midsommar börjar så sommarens program-kvällar på tisdagarna - som vanligt med intressanta gäster, 

spännande programinnehåll, förhoppningsvis stor publik och härlig gemenskap. Ja, vi har mycket att 

se fram emot! 

 

Nytt medlemsår 

Ett nytt år betyder också att man skall förnya sitt medlemskap och betala medlemsavgift.  

Medlemsavgiften är oförändrat 150 kr/pers eller max 400kr/familj och betalas till vårt bankgirokonto 

233-7392. Tänk också gärna på möjligheten ge en extra gåva till Billingsudde Vänner och att komma 

ihåg föreningen i samband med födelsedagar, kondoleanser etc. 

 

Årsmöte den 25 mars 

I år håller vi föreningens årsmöte redan lördagen den 25 mars kl.15.00 på Billingsudde. Till Årsmötet 

är du som medlem härmed kallad och hjärtligt välkommen. Handlingar till årsmötet kommer att finnas 

tillgängliga på vår hemsida, www. billingsudde.se, fr.o.m. den 11 mars. 

Utöver sedvanliga årmötesförhandlingar blir det program med musikunderhållning och 

eftermiddagskaffe. Kom med, gör din stämma hörd, uttryck dina idéer, förväntningar och önskemål 

och tag chansen att påverka vår förenings verksamhet framöver.   

 

Ett nytt år på Billingsudde 

Välkommen till ett nytt år på Billingsudde – Stavnäsbygdens gemensamma mötesplats. Kom och delta 

i aktiviteter av olika slag och överväg också möjligheten att själv hyra Billingsudde för dina olika 

familjeaktiviteter eller andra evenemang. Välkommen var och en till ett nytt möjligheternas år på 

Billingsudde! 

 

På Föreningsstyrelsens vägnar 

Ingvar Kvernes 
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