60-års jubileum 12/2
Ryda bygdegård är 60 år i år och det vill vi fira med en fest
med mat och underhållning i bygdegården lördagen den 12/2
2022. Mer information kommer bl a finnas på vår hemsida
www.bygdegardarna.se/ryda
Har ni fotografier från olika evenemang ni har varit på i
bygdegården under åren så tar vi gärna kopior.
Kontakta Eva Wilhelmsson 0706821277.
Ryda bygdegårdsförening

Nästa press-stopp 26/1
Press-stoppen för 2022 är 26/1, 13/4, 31/8, 16/11
Redaktör: Maria Joelsson, Ryda Siggesgården 3
E-post: rydabladet@hotmail.com.
Rydabladet finns att läsa på helåsintresseförening,se
och på amandashus.se.
Maria Joelsson
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Julafton KL. 09.30
Välkommen till Lars-Augusts stuga Julafton kl. 09.3012.30. Glögg och pepparkakor serveras. Julgranskarameller
finns till försäljning.
Ryda Hembygdsförening

Skogsbingo 2021
Stort TACK alla Ni som har deltagit under årets
Skogsbingo! Roligt att så många kommer ut på
promenad till Almesåsens motionscenter och stöttar Ryda SK! Tack för att ni har hållit i, hållit ut
och hållt avstånd så att det varit möjligt att genomföra Skogsbingon på bästa sätt. Stort tack
även till Er värdar som arbetar under dessa promenader! Ha
en fin vinter så ses vi till våren igen.
Ryda SK– Skogsbingo

Fikastunden
Onsdagar kl.10.00-11.00. Under höstterminen är vi i Amandas hus under vårterminen är vi i Ryda Bygdegård.
Amandas hus/Ryda bygdegårdsförening

Tack

Ett stort tack till alla er som med ideella krafter på olika sätt
hjälpt oss i lekparken i år. God Jul och Gott Nytt År önskar
Helås Intresseförening

Hjärtstartare
Förslag har inkommit att intresseföreningen ska köpa in en
hjärtstartare som kan finnas på toaletten i lekparken som alltid
är öppen. Kostnaden är relativt stor och vi undrar vad ni ortsbor
tycker och tänker. Kanske finns det några som vill vara med och
sponsra om den finns på nära håll. Hör av er och tala om vad ni
tycker och tänker om detta, men gör det omgående. Lena
0768015006 eller Siv 0702566009
Helås Intresseförening

Kontorslokal uthyres

Kontorslokal med pentry, i Amandas hus Helås uthyres
fr om 1/2 2022. Varmhyra prisidé 2300kr/mån. Tillgång till
kyl/frys/tvättmaskin/torktumlare och internet/Telias TVutbud. Kontakta K-G Karlsson föreningens ordförande telefon 0706876648

