
 

 

 

   

Medlemsbrev November 2017 

Kära Billingsudde Vänner 

När nu novembermörkret omger oss och det är skönast att tillbringa tiden inomhus värmer det 

hjärtat att tänka tillbaka några månader i tiden och påminna om den ljusa och härliga sommar som vi 

då upplevde. För Billingsuddes del blev den här sommaren extra rolig att minnas då vi, utöver det 

alltid lika spännande sommarprogrammet, kunde glädja oss åt det fina altanbygge vi genomförde och 

den utökade aktivitet som det nya sommarcaféet innebar. Altanen utgör ett verkligt lyft för vår 

fastighet och gör vår udde ännu attraktivare som samlingsplats och caféverksamheten gav ökade 

möjligheter att umgås med nya och gamla vänner. Från styrelsens sida vill vi tacka alla som på olika 

sätt bidragit till allt positivt som hänt på Billingsudde under 2017. 

I vår styrelse planerar vi nu för 2018 års verksamhet. Mycket kommer att hända. 

Programverksamhet, som traditionen bjuder, på tisdagkvällarna med start efter midsommar. 

Sommarcafé, som genom den nya altanen erbjuder ytterligare möjligheter.  Idéer finns för att göra 

vår tomt ännu attraktivare för sommaraktiviteter av olika slag, bl.a. finns tankar om att anlägga en 

kombinerad boule- och hästskokastningsbana. Men innan dess hoppas vi få uppleva en härlig vinter 

med snö och isar, och om så blir fallet, så kommer vi att ha våffelbruket öppet under sportlovsveckan 

i februari. Längre fram blir det naturligtvis Valborgsmässofirande med, förhoppningsvis detta år, en 

härligt värmande våreld. En högtidlig och trevlig invigningsfest av vår fina nya altan planeras också 

under våren. Följ oss på Facebook och håll dig fortlöpande informerad om vad som händer. 

Som brukligt kommer vi i samarbete med Stavnäs-Högeruds församling att även under 2018 ordna 

några Gudstjänster på Billingsudde och Stavnäs Visklubb kommer att fylla Billingsudde till 

bristningsgränsen med nya spännande viskvällar. 

Ja, detta är ett axplock av allt som händer under ett år på Billingsudde. Naturligtvis skall vi också ha 

ett Årsmöte i vänföreningen och detta planeras till slutet av mars. Då skall vi bl.a. välja ny styrelse 

och därtill alla funktionärer som behövs för att vi ska kunna driva vår verksamhet vidare. För detta 

behöver vi allas hjälp och vi vill uppmuntra er alla att ställa upp och genom praktiskt arbete bidra till 

föreningens fortsatta utveckling. Tag kontakt med valberedningens ordförande Anders Andersson, tel 

070 581 31 09, och anmäl ditt intresse. Du behövs! 

Vi närmar oss nu Advents- och Jultid och ett Nytt år vilket utöver allt traditionellt firande innebär att 

du också ska förnya ditt medlemskap i Billingsudde Vänner. Årsavgiften är oförändrad 150 kr/pers 

och 400 kr/familj. Använd bifogade inbetalningskort eller swisha till nr 1232403822.  

Vi vill avslutningsvis önska er alla en fin Advents- och Jultid och allt gott under 2018.                               

Ingvar Kvernes,  ordf. 


