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Centrumföreningen rapporterar
Årsmöte söndag 29/3 kl.18.30 i Centrumhörnan.

Byaföreningen har ordet

Årsmöte onsdag 4/3 kl.19.00 i Folkets Hus.
Valborgsfirande kommer det att bli som vanligt vid Folkan och
sommarcaféet i Ångsågen ska hållas öppet även denna sommar.
Vi har inga fler inplanerade arrangemang just nu, men det
kommer att dyka upp fler arrangemang framöver så håll koll efter
utskick i brevlådorna och på hemsidan www.drangsmark.se.
Ni får hemskt gärna komma med önskemål om det är något ni
skulle vilja att vi ordnar, kontakta isåfall någon i byaföreningen
styrelse.
Vi vill ha tips från er så gör vi vårt bästa för att ordna det!
Drängsmarks byaförenings styrelse 2015
Ordförande Ulrika Karlsson, 070-2774075, vice ordf. Benny
Öhman, 070-3254714, sekreterare Jeanette Jonsson, 0730315551, kassör Lena Ålstig, 070-2781965, Sören Larsson, 070244 53 08. Suppleanter Anneli Markström, 073-5338208, Anders
Isaksson, 070-6955002, Ann-Louise Pettersson, 070-5727099,
Ulrika Marklund, 070-2618946.

Bönhusföreningen
Bönhuset kommer som tidigare år att öppnas till Maj-stämman
och vi hoppas att våra, under vintern stängda, fina lokaler
kommer att nyttjas till olika evenemang. Barndop, vigslar och
andliga sammankomster är ju det vanligaste i Bönhuset, men för
en summa av 400 kr är alla välkomna att hyra för olika
aktiviteter, kontakta P-G Persson eller Eivor Larsson för att boka
lokalen. Vi förbereder nu Bönhusets årsmöte – inbjudan kommer!
Bönhusföreningen

Ett nytt aktivt år ser vi fram emot och vi hoppas att mötesplatsen
Centrumhörnan även detta år ska kännas som ett ställe att gå till
för att köpa en aftontidning och dricka en kopp kaffe eller varför
inte äta en enkel lunch eller köpa av de butiksvaror som erbjuds.
Utbudet anpassas till efterfrågan och kommer alltså att förändras
efterhand.
Ett händelserikt 2014 ligger bakom oss och vi konstaterar att vi
med hjälp av den frivilliggrupp som ställer upp har kunnat ha
öppet nära nog alla årets dagar – förutom några helgdagar då vi
valde att ha stängt. Även fortsättningsvis öppnar vi kl. 12.00 alla
dagar och stänger 20.00 vardagar och 18.00 lör- och söndagar.
Närproducerat är något som vi anser viktigt, vilket Norrmejeriers
produkter, Hjördis Westins bröd, hemlagade cafékakor och
matlådor och inte minst Stenvallen Lantbruks kött är exempel på.
Köttlådor på 10 kg kommer även i år att säljas – anmäl intresse
till Centrumhörnan.
Lokalen bakom butiken har förbättrats med nya arbetsbänkar och
skåp och även uppfräschning i köket. Tyvärr har vi inte lyckats få
fondmedel till de förändringar som planeras i lokalen för att kunna
ge t.ex. fotvård, frisör, massage o.d. men vi fortsätter enträget
att ansöka om medel för att utveckla vår servicepunkt. Våra
anställda Inger och Gunnel tar gärna emot förslag till aktiviteter
och fler frivilliga välkomnas varmt.
Gertrud Sjöquist

Centrumhörnan
En lokal kioskbutik med lokala varor, öppet vardagar 12-20 och
lördag-söndag 12.18.
Söndag den 22/2 är det en Kroppsvårdsdag på Centrumhörnan
kl.13-16. Oriflame visar och säljer produkter som ansiktskrämer
och smink. Daggdroppens Spa kommer och visar sina produkter
för övriga kroppen, bla BioCool, ett världsunikt och
lokalproducerat, syrerikt fotbad. Det tar död på all fot- och
nagelsvamp och är bra för diabetes- och psoriasisfötter.
Tisdag 24/2 är det bordshockeyturnering kl.18, kom och spela
eller heja på deltagarna. Passar alla åldrar! Arr. David Bergmark.
Söndag 15/3 serveras Grekisk pastagratäng kl.15-17, anmälan
senast onsdag 11/3.
Onsdag 25/3 Våffeldagen, våfflor serveras i caféet från kl.13.

DIF informerar
Årsmöte onsdag 11/3 klockan 18.30 i DIF:s klubbhus
Vill du bli medlem i Drängsmarks IF går det bra att besöka
Centrumhörnan och betala medlemskapet där med kontanter.
Ett enskilt medlemskort kostar 125 kr/år och ett medlemskort för
hela familjen kostar 250 kr/år, oavsett hur många ni är.
Man kan även betala in medlemskapet på pg: 482277-1 och då
märker ni betalningen med erat namn. Sedan mailar ni till
dif@drangsmark.se och uppger fullständiga namn och
personnummer på samtliga medlemmar.
Du behöver inte vara aktiv i föreningen för att vara med, men vi
behöver allt stöd vi kan få för att hålla igång fotbollsplaner,
hockeyrink, elljusspår och motionsrundan.
DIF:s herrar kommer att spela i div.4 kommande säsong och ett
7mannalag damer ska spela en serie tillsammans med OIK denna
sommar. Skridskoskola för barn födda 2010 eller tidigare är igång
på söndagar mellan 10-11, den håller på så länge det finns is.
Ingen anmälan, enda kravet är medlemskap i DIF.
När gräsplanen blivit redo för sommaren drar gubbfotbollen igång
igen på söndagskvällarna.
Vid frågor kontaktar ni någon ur styrelsen eller ringer Sandra på
tel: 070-2969315.

Folkets Hus
Årsmöte måndag 23/3 kl.19.00 i Folkets Hus.
Torsdagar kl.19.00 tränar vi Core på Folkan. Ett pass som ger
både styrka, balans och kondition och där du själv anpassar
svårighetsgraden efter din egen förmåga.
Det kostar 10kr/deltagare. Ta med eget liggunderlag.
Lördag 21/2 är det Klädbytardag kl.9-12, kom och fynda!
Ungdomsgården på Folkets Hus är öppen sista fredagen i februari,
mars och april.
Mer info hittar ni alltid på vår hemsida: www.freewebs.com/folkan
eller på vår facebooksida: www.facebook.com/folkandrangsmark
Styrelsen Folkets Hus

Till sist…
He var ’n vettrinär i södra länschdeln som haadd ’n nålta ovanli
hobby. Han var buktalar. Stånnom bruke ’n hobbyn sen deill att
retas ve bönnrern. ’N dag komme vetterinärn ditti ’n boongårl för
att djera ’n allmän inspeksjorn.
Först djeeng han å bonn ditti stalln å vettrinärn fråge ätt namne
oppa hästn. Jaa, sa bonn, han jer oppkalle ätt faarn men å hait
Linus.
Nåå Linus, sa vettrinärn, va tycker Du bäst om i livet! Bonn vart
brano häpen då hästn schwåra: - Jaa, de är bäst på sommarn när
ja får gå med märren i hagen!
Då dem komme einni fuse se frååg vetterinärn a Stjärna wå horn
djiill mest. Bonn var ännu mar förskraickt då a Stjärna schwåra:
Jaa, de är när husbonn inte kan inseminera mej å jag får komma
till den riktiga tjuren!
Då bonn å vetterinärn nerme se schwirnhuse se sprant bonn föri å
kopple e grepp oppa ain a såggern å veest einni are hennarsch:
Seg Du e endaste dugg, såggdj-l, se vri I nacken å de!

