9 juli

Program den 19 juli
19-21 juli

Kl. 13.00 – 16.00
Kl. 13.00 – 15.00

14 juli

Fotouställning på Sörgården
Öppet 13.00 – 18.00

Boksläpp. Karin Lidén släpper sin skrift ”Kakorna på
Kullaborg”, en liten historisk berättelse om Kullaborg med
bilder och recept från Kakkalasen genom åren.

Båthuscaféet är öppet
19 juli

Historievandring genom
Forsse Bruk (läs mer på sid 3)

Historievandring: Hur såg Forsse Bruk ut förr i världen?
Karin L guidar. Max 15 pers. Boka plats hos Ewa K 070258 61 99. Finns intresse guidas även lördag o söndag.
150 kronor – fika ingår.

Tänder vi grillen för de som
beställt mat (läs mer på sid 3)

Inträde 150 kr.
för de som inte beställt mat, men
som vill komma ändå.

Från ca 19.00

Österforsedagen Se program på sid 2
Fotoutställning: Vi vill gärna låna bilder och kort från
Österforse från förr. Byggnader, människor, evenemang,
andra händelser – även i nästan nutid. Kontakta Gunilla
Edström tel. 070-601 09 09

begr. antal.

Kl. 17.00

Sommarens evenemang
Nostalgikväll på Båthuset kl. 18.00 med Orritons
150 kr/pers. Fika ingår.
Kakkalaset kl 13-16 eller så länge kakorna räcker.
100 kr/pers vuxen 75 kr/barn upp till 13 år. Här behöver vi
som vanligt hjälp med kakor från byborna. Ring Karin.

Mat på Båthuset från kl. 17.00
Läs detta noga: För att tänka på klimatet och att vi inte
ska få en massa mat över, måste maten förbeställas.
Menyn blir grillat kött eller lax, potatissallad, grönsallad.
Kaffe och kaka. Ingen alkoholförsäljning. Beställ senast 30
juni till Karin L via messenger, sms, tel. 070-553 48 44,
eller mail: forrsekarin@gmail.com (obs. stavning) ange kött
el fisk. Pris för mat och underhållning: 250 kronor

Kingen från Sveg –
Torgny Karlsson rockar loss!

Fika och lättare förtäring kommer att säljas hela kvällen,
dock inte alkohol.

OBS! Vi kommer inte att kunna servera mat till den som inte beställt.
Fika och lättare förtäring kommer att säljas hela kvällen,
dock inte alkohol.

OBS!! Vi tar endast kort och swish!
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