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Medlemsbrev 2021 

 
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 2021 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) 
 

Sammanfattning av Östra Ljungby Bygdegårdsförening 2020 

 

Vi i styrelsen 

Ordf. Jim Andersen, vice ordf. Therése Dumas, kassör Anna-Greta Granqvist, sekr. Gina Widén Horvat.  

Övriga ledamöter: Flemming Jensen, Mihalj Horvat, Helene Knutsson. Suppleanter: Suzanne Kyrklund, 

Gunnar Nilsson samt Mattias Olofsson. 
 

Under året har det företagits olika förbättringsåtgärder, investeringar och kontinuerligt underhåll av olika 

slag. 
 

Egna aktiviteter har varit 

Den 28 mars hölls en Music Quiz enlighet med de riktlinjer och samhällsrestriktioner som då förelåg. 

På Söderåsdagen den 12 september under temat ”För en levande och hållbar landsbygd” gjordes en digital 

visning av bygdegården på internet. 
 

Bygdegårdens som fyllde 90 år skulle ju ha uppmärksammas med olika aktiviteter för allmänheten, men 

detta har fått flyttas fram på obestämd tid. 

Genom samverkan kommer vi att ta oss igenom pandemikrisen! Vi ser fram emot att få ses igen! 
 

Kallelse 

Årsstämman äger rum den 16 mars kl 18.00. (Digital?) Info kommer på hemsidan 

ostraljungbybygdegard.se 

 

Hjärtligt välkomna att delta! 
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