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Medlemsbrev 2020 

 
Cirka 1929 

Vi i styrelsen vill framföra vår varma tack till föreningens sponsorer med sponsring av olika slag samt 

 till medlemmar för Ert fina stöd genom köp av lott från föreningens lotteri!  

Bidraget ger oss möjligheter att kontinuerligt utveckla vår fina bygdegård,  

utan Er vore inte bygdegården så populär och levande! Stort tack ännu en gång! 

 

Årets lott (fortsatt oförändrat pris 100 kr styck) och behöver vara betald senast den 29 februari 2020 till 

föreningens Bankgiro 762-4208 eller via swish:123 441 98 83, för att man skall kunna vara med i båda 

dragningarna (vår och höst).  

 

Till Er som har företag erbjuds också reklamplats (under tolv månader) 

Sponsornivåer: 

Brons: 250 kronor 

Silver: 500 kronor 

Guld: 1 000 kronor (gratisbiljett/inträde till eventuell aktivitet på bygdegården, arrangerat av styrelsen) 

Guld+: 1 500 kronor (två gratisbiljetter/inträde, som ovan) 

  

Stödmedlem: Valfritt belopp, under 250 kronor – ingen spegelreklam men om man önskar så kommer det 

framgå på vår hemsida att man är stödmedlem) 

 

Besök gärna hemsidan: ostraljungbybygdegard.se 

 

Sammanfattning av Östra Ljungby Bygdegårdsförening 2019 

Bygdegården har fortsatt företagit olika investeringar och kontinuerligt underhåll av olika slag. 

 

Under 2019 hade vi ett 20-tal uthyrningstillfällen. I egen regi arrangerades en 80-talsfest och i november 

månad det årliga ”Föreningskalaset”, i samarbete med de lokala föreningarna och Klippans kommun. 

Förutom föreningspresentation hade Bengt Emgård bildvisning ur Blomgrens arkiv och Mats P med 

bandmedlemmar underhöll med sin musik och det serverades hembakat och kaffe till självkostnadspris det 

kom ett 80-tal gäster. Därtill har det varit barnloppis två gånger under året samt en höstmarknad – arrangerat 

av privatpersoner. 

 

Föreningen är numera miljödiplomerad! 

 

Bygdegården fyller 90 år i år (närmare bestämt den 17 december) och detta kommer att uppmärksammas 

kontinuerligt under året och vi återkommer med mer information via hemsidan, Facebook eller inbjudan på 

anslagstavla på bydegården och Eriks Lanthandel. 
 

Kallelse: Årsstämman äger rum på bygdegården onsdagen den 17 mars kl 18.00 

med extra årsmöte 16 april (antagande av föreningens uppdaterade stadgar) 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

Styrelsen för Östra Ljungby Bygdegårdsförening 


