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Adventsfirande 27/11 kl.16.00
Rydakören firar 160 år, 1:a advent i Ryda kyrka.
Välkomna!

Ryda Bygdegårdsförening

Rydakören

Luciatåg 10/12 kl.17.00
Välkomna till luciatåg i Ryda kyrka med AMB-skolan och
årlig stipendieutdelning.
Stiftelsen Lars Karlssons minnesfond

God Jul o Gott Nytt år

Nästa press-stopp 8/2
Press-stoppen för 2023 är 8/2, 26/4, 6/9, 15/11
Redaktör: Maria Joelsson, Ryda Siggesgården 3
E-post: rydabladet@hotmail.com.
Rydabladet finns att läsa på helåsintresseförening,se
och på amandashus.se.
Maria Joelsson

Julafton KL.10.00
Välkommen till Lars-Augusts stuga Julafton kl. 10.00-12.30.
Glögg och pepparkakor serveras. Julgranskarameller finns till
försäljning.
Ryda Hembygdsförening

Skogsbingo 2022
Jätteroligt att så många köper våra pass och ger sig ut i skog
eller på cykel och letar kontroller!
Vi försöker att ha lagom långa rundor på cykelvänliga vägar
och att alternera turerna åt olika håll från Vara tätort. För att få
variation på cykelrundorna kan det ibland bli att man får korsa
någon mer trafikerad väg.
Vad gäller skogspasset byter vi skogsområde mellan åren för
att få lite olika terräng. En del kontroller kan upplevas som
svårare eller lättare beroende på vilket håll man väljer att ta
kontrollen från.

Stort tack till Sporttorget och Biblioteket i Vara, samt
Conditori Lifweni i Levene, för att ni alltid är så positiva och
hjälper oss att sälja kartor!
Tack även till alla er som köper våra kartor! Hoppas på
återseende nästa sommar!
Ryda SK Naturpasset

Varmt TACK alla Ni som har deltagit under årets
Skogsbingo! Härligt att så många kommer ut på promenad till
Almesåsens motionscenter och stöttar Ryda SK! Varmt tack
även till Er värdar som arbetar under dessa promenader! Ha
en fin vinter så ses vi till våren igen.
Ryda SK– Skogsbingo

Hästgödsel
Tack till alla som köpt hästgödsel av oss. Vi har
sänt 1000kr till barncancerfonden.
Hälsningar Ingela, Siv o Ivan

Tack

Till alla som på ett eller annat sätt varit delaktiga i vår lekpark.
Från föreningens sida uppskattar vi att ni kommer och deltar på
våra arrangemang.

Fikastunden
Onsdagar kl.10.00-11.00. Under vårterminen med start 11/1
är vi i Ryda Bygdegård och höstterminen är vi i Amandas
hus. Alla är välkomna.
Amandas hus/Ryda Bygdegårdsförening

Sist men inte minst vill vi tacka alla som på ett eller annat sätt
gjort en insats och bidrar till att vi kan hålla ordning, samt
utveckla den. Vår förhoppning är att fler vill vara delaktiga
2023.
Helås Intresseförening

