SIMSKOLA
Fritidsföreningen valkomnar alla barn
ungdommar och vuxna som vill lära sig
simma eller förbättre sina simkunskaper.
Simskolan pågår under veckorna 28-30
med inskrivning 6/7 och avsutning 24/7.
Tid: 10.00-13.00
Kostnad: 300kr (Två syskon 500kr)
Märkesgrupp: 150kr.

BRÄNNBOLL
På onsdagar i juli spelar vi brännboll på Bleketskolans fotbollsplan kl.19.00
Ta gärna med mat så grillar vi tillsammans efteråt.

BASTU
Blekets bastuförening hälsar alla
medlemmar välkomna.
Bokning: www.bleketsbastu.se

HYRA SJÖBODEN
Blekets sjöbod är tillgänglig för uthyrning till föreningsmedlemmar året om
(förutom i juli) för en kostand av 500kr/dag.
Kontakt: Patrik Sjöö 67 53 18

BLEKETBLADET
BLEKETS FRITIDSFÖRENING 2015

SPONSORER

STYRELSEN
Per Holm
Patrik Sjöö
Camilla Ivarsson
Stefan Larsson
Åsa Dahlqvist-Larsson
Kristina Johansson
Petter Andersson
Per Kristiansson
Bull Smedler
Marie Oscarsson

Ordförande
Sekreterare
Kassör
ord, ledamot
ord. ledamot
ord. ledamot
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor

SOMMARMARKNAD OCH BLEKETLOPP
15 augusti kl 11.00-14.00, gräsmattan vid havet
Kom, köp, sälj och umgås på Blekets sommarmarknad. Rensa garderoben,
källaren växthuset, vinden och bland leksaker.
Vill du sälja?
ANMÄL dig till Kristina: Kakka16@hotmail.com / Åsa: adahlqvist@yahoo.se
Denna marknadsdag genomför vi även ett lopp genom Bleket i samarbete med Missionskyrkan. Alla är välkomna att vara med, gammal som ung.
Startavgiften är 50kr och går oavkortat till Räddningsmissionen i Göteborg.
Rundan går genom samhället med start vid marknaden kl 13.00.
Vill du vara med och bidra?
ANMÄLAN görs till Christine: Christine@rydell.nu senast 2/8.

PROGRAM 2015
PUBKVÄLL 111
5 september juni kl 20.00 i Sjöboden
Sjöboden bjuder till åter igen! Kvällar att umgås och ha trevligt på.
Servering av dryck och lättare förtäring. Medlemmar hälsas varmt
välkomna!

HÖSTSTÄDNING
12 september kl 10.00, badplatsen
Tillsammans förbereder vi Bleket inför vintern.
Alla flitiga bjuds på fika.

JULGRANSPLUNDRING
10 januari kl 14-16 i Sjöboden
Efter hösten kommer julen och efter julen ska den dansas ut.... Granen
ska plundras, det ska dansas och vi bjuder på fika. Vi ska även gå
tipspromenad och de finns lotteri.

VÅRSTÄDNING
9 maj kl 10.00 i Sjöboden
Tillsammans gör vi i ordning badplatsen och 		
sjöboden inför sommarens aktiviteter. Alla flitiga bjuds
på fika. På kvällen hålls knytkalas i sjöboden kl 19.00

LEKPLATS
16 maj kl 10.00, lekplatsen
Tillsammans gör vi i ordning lekplatsen inför sommarens aktiviteter. Alla flitiga bjuds på fika.

PUBKVÄLL 1
27 juni kl 20.00 i Sjöboden
Sjöboden bjuder till åger igen! Kvällar att umgås och
ha trevligt på. Servering av dryck och lättare förtäring.
Medlemmar hälsas varmt välkomna!

TRUBADURKVÄLL
11 juli kl 20.00 i Sjöboden. Entré 80kr
Trubadur Johan med brett register bjuder på många
godingar. Medtag egen förtäring

KNUT OCH MARIA

PUBKVÄLL 11

25 juli kl 19.00 i Sjöboden. Entré 80kr
Paret Johannessen kommer åter 2015 med sköna visor och samstämmig sång, covers och eget material. Megtag egen förtäring.

8 augusti kl 20.00 i Sjöboden
Sjöboden bjuder till åter igen! Kvällar att umgås och ha trevligt på.
Servering av dryck och lättare förtäring. Medlemmar hälsas varmt
välkomna!

DRAGSPELSKVÄLL

KRÄFTSKIVA

1 augusti kl 20.00 i Sjöboden. Entré 80kr
Klöverdels spelmansgille spelar, underhåller och håller musikquiz.
Medtag egen förtäring.

22 augusti kl 19.00 i Sjöboden. Kostnad 30kr
Blekets kräftskiva avnjuts under en (förhoppningsvis) varm sensommarafton. Ta med egen mat och dryck. Begränsat antal platser så det
är först till kvarn...
OSA: Per Holm, Per.Holm@scantrad.se, 070-658 84 64 senast 15/8.

