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Österforse IF

Östeforse IF

Dags igen för årsmöte!

Onsdagen den 20 februari kl. 19.00 på Sörgården hålls årsmötet. Vi
går som vanligt igenom 2018 års verksamhet, men vi skulle också
vilja ha hjälp med att göra en Utvecklingsplan för byn. ÖIF är medlem
i LUS, Lokal Utveckling i Sollefteåbygden, som är ett nätverk för
byutveckling i kommunen. Meningen är att genom samarbete med
andra föreningar/företag i omgivningen kunna hjälpas åt att göra
byn till en ännu bättre plats att bo och verka i. Det finns ett utkast
som kommer att presenteras, och som vi kan utgå ifrån. läs mer om
LUS på www.lokalutvecklingisollefteabygden.se

Fettisdagsrunda den 6 mars kl. 18.00 längs marschallbelyst spår.

Hemvändarhelg. Hembygdsföreningen arrangerar en hemvändarhelg,
den 20-21 juli. Vi har tänkt ha en hemvändardag här i Forsse den 19 juli
med några olika aktiviteter. Så klart behöver vi hjälp att genomföra
detta. Hjälp till, snälla. Hör av er till någon i styrelsen.

Bingolotto. Ett bra sätt att stötta föreningen är att prenumerera på
Bingolotto. Vi får 13 kronor för varje lott, och det blir några hundra
varje månad som det ser ut idag. Fler lotter, mer pengar! Gå in på
www.folkspel.se och prenumerera. Då kommer lotterna hem i
brevlådan varje månad. Glöm inte att ange att det är Österforse IF som
ska ha återbäringen.

Kakkalaset är planerat till den 7 juli.
Forsse Night Trail Run – den så omtalade trailen i sken av eldar och
pannlampor över Gransjöåsen, går i år den 5 oktober. Reservera dagen
så att ni antingen springer eller hjälper till.
Alla barn (upp till 15 år) får semla och choklad/saft, vuxna får köpa
för 40 kr.

Åsså var det medlemsavgiften: 200 kronor för enskild person, 300
kronor för familj med hemmavarande barn under 18 år. Bankgirot är
157-4250. Ange namn på alla i familjen!
Tack på förhand säger styrelsen.

Valborgsmässofirande som vanligt den 30/4

– se facebook och

affischer på byn
P.S. Välkomna på årsmötet!
Efter succén i fjol, planerar vi även i år Långfredagsmys – precis
som det låter – på långfredag. Håll utkik på facebook och affischer på
byn.

