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Dags att betala
medlemsavgiften
Vi håller liv i Norrfinström.
Tack vare dig som medlem
kan vi hålla Norrfinströmsgården öppen, frisk och vid
liv. Ditt medlemskap gör skillnad!
Det lönar sig också att bli medlem i föreningen!
Som medlem i den ideella föreningen För
Norrfinström r.f. får du exempelvis rabatt på
lokalhyra.

Hänt i huset
Sedan början av året har vi påbörjat
uppgraderingen av brandsäkerheten i
bygdegården. Nödbelysningen har reparerats och
skyltar bytts ut och nya brandsläckare har
införskaffats. Även nödutgångarna har fått sig en
översyn så nu skall allt vara i skick.

Medlemserbjudande
•

•
•

•
•

Gratis traktering varje år då föreningen
håller årsmöte och höstmöte/luciafest för
alla medlemmar!
Medlem erhåller rabatt på lokalhyra.
Förening erhåller rabatt på lokalhyra och
gratis annons och inlägg på vår hemsida
och Facebook.
Företag erhåller rabatt på lokalhyra och
gratis annons på vår hemsida.
Trevliga aktiviteter & event

Midsommarafton 24 juni
Traditionellt midsommarfirande med stångresning
kl. 15.00. Lövning sker på torsdag kvällen före
kl.18.00 då vi hoppas att alla som har möjlighet
kan komma och hjälpa till.

Medlemsavgifter 2022
Ordinarie medlem
• Vuxen 15€
• Barn under 15 år 2€
Stödmedlem
• Stödmedlem 15€
• Förening, Delägarlag 30€
• Företag 100€
Observera, att om du gjorde en medlemsbetalning på
hösten i fjol var den för år 2021. Detta då årsmötet
och utskick försenades p.g.a. pandemin.
Fr.o.m. i år skall du registrera ditt medlemskap på
vår hemsida då det idag ställs större krav på
medlemsregistret vid bl.a. bidragsansökningar.
Betalningsuppgifter och registrering finns på vår
hemsida www.norrfinstrom.ax/bli-medlem/
Behöver du hjälp med registreringen så kontakta
sekreteraren på 0400 792 251.
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Grisfest 9 juli, kl.19.00
Välkommen på traditionell Grisfest vid
Norrfinströmsgården i Tjudö med god mat och
sommardans!
För att kunna genomföra festen söker vi nu dig
som kan ställa upp och hjälpa till under kvällen.
Det behövs hjälp för iordningställande, vid
biljettförsäljning, i köket, vid serveringen mm.
Kontakta Niklas på mobil 0400 792 251 eller
någon annan i styrelsen. Du kan också skicka ett
mejl på fornorrfinstrom@gmail.com

Jubileumsfest då
föreningen fyllt 50 år
Boka in lördagen den 29 oktober, då är det stor
fest på Norrfinströmsgården när föreningen firar
sitt 50-årsjubileum! Föreningen bildades år 1971
men p.g.a. pandemin så har firandet flyttats fram
tills i höst.
Planeringen är nu i full gång och det blir en hel del
aktiviteter under dagen och middag med dans för
föreningens medlemmar på kvällen.
Har du något som du tycker vi skall
uppmärksamma eller hitta på så kontakta Freddie
Forsman på 040 595 7975 eller Erica Holmberg på
040 833 7432 eller skicka ett mejl på
fornorrfinstrom@gmail.com .

Serveringsgrupperna
Av återkommande event är sommarens grisfest
klart störst och den har även störst betydelse för
föreningens ekonomi. Utöver det kan nämnas
lucia/julfest och tidigare midvinterfest, mexikansk
afton, höstfest, frassfest, mm. För att arrangera
dessa behövs hjälpsamma händer.
• Grillad gris & potatissallad m. tillbehör (gris
helgrillad över öppen eld)
• Kaffe m tilltugg
• Lotteri
• Barnaktiviteter
• Dans till Dansfixarna
Entré vuxen 10€, Barn u. 15år gratis
Grillbuffé vuxen 15€, Barn u. 15 år 10€, u. 5år
gratis.
Betalning kontant eller med bankkort.

Ruljangsen vid föreningens olika event har skötts
av flera s.k. serveringsgrupper, bestående av 5-6
personer/par i varje grupp. Totalt 40-50 personer.
Att vara med i en serveringsgrupp betyder att man
lovar ställa upp med ideellt arbete vid föreningens
event enligt ett rullande schema. (ungefär 1 gång
vartannat år). Nästa event är Grisfesten den 9 juli.
Rent konkret håller vi just nu på och försöker få
till en ny sammansättning av serveringsgrupperna.
Tider förändras, folk flyttar in, folk flyttar ut, alla
blir äldre, nån tappar intresset osv.
Att vara med i en grupp är inte betungande och
dessutom - det är alltid många skratt och
roligheter när vi tillsammans rustar till fest.
Så hjälp oss genom att anmäla er, (ni får gärna ha
önskemål om vem eller vilka ni vill jobba med)
eller om ni på något annat sätt vill dra ert strå till
stacken, så att För Norrfinström r.f. kan fortsätta
att vara en kraftfull och livlig förening.
Alla över 16 år och boende både i och utanför
bygden är välkomna!

Vi hälsar alla välkomna, gammal som ung!

Läs mer på vår hemsida eller kontakta någon i
styrelsen.
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