Våren 2022

Välkommen till

Benestagården

Årsmöte
Fredag 20 maj, kl.19.00 hålls Benestagården stadgeenliga
årsmöte. Alla hjärtligt välkomna!
På årsmötet bjuds det på underhållning.
Vi serverar italiensk buffé, samt kaffe och kaka.
Anmälan görs till Monica Ericsson mobil 070–2947746
senast måndag 16 maj, annars är man välkommen utan
mat. Glöm ej betala medlemsavgift om ni vill ha någon
rösträtt på årsmötet,
Arr: Styrelsen
Medlemsavgift betalas enklast via swish nr: 1231686641
100 kr/person eller 200 kr/fastighet
I meddelande ange:
Medl.avg Person För Efternamn
alternativt
Medl.avg Fastighet För Efternamn
Städdag vid Benestagården/Slätthagen
Datum bestäms på årsmöte, kl.10.00-12.00
Alla inbjuds till en dag med arbete och social samvaro. Vi
vårstädar utomhus tillsammans med Hembygdsförening, se
även info hemsida/anslag.
Arr: Styrelsen/ Hembygdsförening

Program och
information
för år 2022

Valborgsmässofirande i Benestad
Lördag 30 april, grillning startar kl.19.00
Vi samlas traditionsenligt vid Alvasjö, tänder bålet
ca 20:00 och sjunger in våren.
Arr: Festkommittén
Midsommarfirande vid Benestagården
Fredag 24 juni, kl.10:00 & 14:00.
Under eftermiddagen sker festligheter med tipsrunda,
lotterier, stångresning, musik, dans och sång.
Medtag fikakorg.
Om vädret tillåter spelas brännboll vid ca 17.00
På torsdag 23 juni, kl.18:00 hämtar vi löv och plockar
blommor.
Arr: Festkommittén

Hösten 2022
Höstfest
Enligt senare besked, håll utkik på hemsida/anslag
Arr. Festkommittén
Övriga eventuellt arrangemang
Övriga arrangemang under året, initiativ och idéer
till aktiviteter välkomnas.
Hör gärna av er till någon i styrelsen eller
festkommittén.
Arr. Bybor

Vår verksamhet
Benestagården ägs av föreningen ”Benestagården”
Initiativ och idéer till aktiviteter välkomnas.
Hör gärna av er till någon i styrelsen eller
festkommittén.
Uthyrning: Lina Johansson 073-310 00 33
E-post: uthyrning@benestad.info
Vaktmästare: Karl-Eric Eriksson 070-530 98 06
Styrelse: Magnus Lydigh (ordförande), Niclas
Georgsson (sekreterare) Bo-Lennart Andersson
(kassör), Jan-Olof Fechter (Vice ordförande),
Monica Eriksson, Lina Johansson och Jonathan
Grimmtjärn (ledamöter). Johan Arvidsson
(suppleant)
Festkommitté: Monica Ericsson, Sara Hedlund,
Therese Johannesson, Markus Perliz, Sara
Glimmtjärn och Louise Blansch
(Sammankallande flytande)
Information om verksamheten finner ni även på vår
Hemsida www.benestad.info samt
Facebook http://www.facebook.com/Benestadinfo

