HÖSTBREV TILL HVA 2020
Kära HVAare
Här kommer ett litet livstecken från er förening.
Vi skriver september och hösten är här. Hoppas ni haft en bra sommar.
Föreningen hade sitt vårmöte den 2.6 i god anda, bokslut och verksamhetsberättelse behandlades
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Styrelsen hade sitt första möte för terminen den 24.8 och kunde bara konstatera att det under
rådande omständigheter är svårt att planera verksamheten men de gamla vanliga hoppas vi kunna
genomföra.
Sählyn har kört igång på onsdagar kl.19.30 – 20.30 i Boställsskolan och några hurtiga har ställt
upp. Bettan Viljanen är kontaktperson för gruppen.
EBUFs teaterskola började med en IMPROKVÄLL på Thorstorp den 27.8.
Teaterskolans ungdomar träffas på Thorstorp, onsdagar åk 7 - 9 och torsdagar årskurs 3 – 6. De
kvällarna är det lite liv i huset.
Glims höstmarknad som skulle ha varit den 20.9 flyttades fram till den 19.9 2021 då vi får hoppas
att coronan lugnat ner sej.
Styrelsen slog fast datum för höstmötet till den 17.11 kl. 19. på Thorstorp. Kallelsen kommer i
början av november. Höstmötet är valmöte, hoppas det bland er finns flera energiska och
intresserade färdiga att ställa upp för en meningsfull ”hobby”. Visst tar engagemanget en del men
det ger så mycket mera.
Esbos Lucia kröns den 5.12 i Alberga kyrka. HVA skall sköta kaffeserveringen och till det behövs
det frivilliga händer. Närmare detaljer i samband med höstmöteskallelsen.
Många bokade uthyrningar på Thorstorp har inhiberats eller flyttats framåt till nästa år så kassan är
ganska skral. Svenska Kulturfonden har insett att läget är svårt för föreningarna och erbjuder extra
understöd som vi har ansökt om. Vi får se hur det går.
Apropå understöd, har du betalat din medlemsavgift för i år? Om du känner på dej att det kanske
blivit ogjort är det inte försent. Om du är osäker kan du kontakta mej, jag har en lista.
Medlemsavgiften är 8€ för dem som fyllt 15 år och betalas till konto FI63 405551 5003 7880 med
referensnumret 19208, anteckna också gärna i meddelandefältet vem eller vilka betalningen gäller.
De flesta banker går med på det.

Varma hälsningar, håll er friska och njut av höstens färger.
Sussy Räihä
susanne.raiha@hotmail.com
0405937575
P.S. om det är så att du inte längre vill vara med så snälla, hör av dej så stryker vi dej från registret.

