På gång i Norrfinströmsgården
●

●

Jubileumsfest 29 oktober då
För Norrfinström r.f. firar 50 år
Lördagen den 29 oktober, då är
det stor fest på Norrfinströmsgården när föreningen firar sitt 50årsjubileum. Firandet börjar på
dagen och avslutas med middag
och dans på kvällen.

Medlemsavgifter
2022

På kvällen kl.19.00-01.00

Ordinarie medlem
●
●

€

Stödmedlem
●
●
●

Program på dagen kl.13.00-16.30

Meny:

●

€

€
€
€

Förrätt
Varmrätt
Dessert

Hjärtstartare i
Norrfinström

●

Närheten till närmaste hjärtstartare för Norrfinström finns i Nääs,
Bastö och Pålsböle, som är en bra
bit bort.

För att delta i festen på kvällen
måste du anmäla dig per e-post
till: bokning@norrfinstrom.ax
Kostnaden är 25€ för medlemmar
och 35€ för icke medlemmar.
Betalningsanvisning får du i ett
svarsmejl när du anmält dig.
Åldersgräns 18 år.
Obs! Begränsat antal platser.
Sista anmälningsdag 16.10.2022
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Föreningen söker redaktör och
ideella reportrar

Byte av värmekälla

Du ska gilla att bevaka det som händer i i Norrfinström. Du bör gilla att ta kontakt med människor och du ska känna dig bekväm med att skriva, fotografera
och publicera innehåll på internet. Ett extra plus är om du gillar att redigera
och skapa vårt nyhetsbrev, kommunicera i sociala medier. Vi ställer inget krav
på utbildning utan tror att rätt person kan sköta jobbet på ett utmärkt sätt.
Främst handlar det om att vilja berätta om det som sker i bygden.
Styrelsen för För Norrfinström r.f. är de som kommer att vara uppdragsgivare,
utöver det kommer du arbeta tillsammans med föreningens övriga medlemmar
Är du intresserad av att vara med och jobba med oss i föreningen så tveka inte
att höra av dig. Skicka ett mejl till info@norrfinstrom.ax

Vi söker också ideella reportrar

Resultat från
årets Grisfest
Grisfesten är föreningens viktigaste inkomst och blev i år en
lyckad tillställning både vädermässigt och resultatmässigt.

För att göra vårt nyhetsblad, websida och sociala medier ännu bättre vill vi
bygga ut vårt nätverk av ideella reportrar och skribenter. Händer det nåt intressant och spännande i bygden så ta några foton och skriv några rader om
händelsen och skicka till oss så publicerar vi det i våra medier.

Till sist...
Ingen gris grillar sig själv

€
€
€

Aktiviteter i
Norrfinströmsgården
Vi i Norrfinström har en otroligt
fin bygdegård som mestadels
står tom och outnyttjad.
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