
NORLBYGDABLADET 
Juni/Juli 

 2014 

VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på         Mer info www.norlbygda.com   mg/bm 

 

Sommarcafé i Bogsjö kapell 

11.00—15.00 söndagar 6, 13, 27 juli och 3 augusti 
Våfflor, hembakat krus, stut och kaffe. Utställning och  

försäljning av olika hanverkare, Åsbergets ost och tunnbröd. 

Sommarlotteri! 

VÄLKOMNA hälsar Barbro & Karin! 

 

 

  

Rissnabygdens Fibernät 

”Tillsammans bygger vi ett 

fibernät” 
http://www.ffhprojekt, 

se/rissnafiber/ 

Ny chans! 

Städfix i och runt  

Zenit inför och efter 
Rissnadagarna.  

Måndagar 30 juni 

och 7, 14, 21 juli från 

kl 16.00.  

Kom när du kan! 

Välkomna att  
medverka till att  

behålla en attraktiv 

samlingslokal i  

Rissnabygden! 

Gudstjänst, Boggsjö Kapell. 

Pingstdagen söndag 8 juni  

kl 11.00. 
VÄLKOMNA! 

 

BÄSTA IT-PRODUTION OM  

JÄMTLAND! 
Pristävling för ungdom 13-20 år 

tom 31/12-14. 

Du kan vinna 10.000kr för  

program, film, spel eller hemsida 

om kulturarv, natur, historia och 

framtid i JÄMTLAND. 
Mer info HEIMBYGDA,  

Sten Rentzhog 063-310 13,  
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DU är varmt välkommen som medlem i  

Rissnaortens hembygdsförening!  

100:-/pers och 150:-/familj sätts in på bgnr 5204-6489 eller  
kontakta Berit Martinsson 0693-600 31.  

Många medlemsevenemang är planerade under året och du får även billigare hyra på  

Zenit!   

Tillsammans får vi roligt och blir en stark förening! 

VARMT VÄLKOMNA! Gilla oss på       Mer info www.norlbygda.com mg/bm 

Föreningar och  

företagare i  

Norlbygda-Rissnabygden! 
Skicka kommande händelser  

och material för  

införande i  

Norlbygdabladet  

och på www.norlbygda.com 

 till info@norlbygda.com. 
Vi är en bygd för alla till alla! 

Zenit värdar  

Juni: Roger Karlsson  

070-6946115 
Kontaktas vid uthyrning och upplåsning 

av Zenit 

Fibermöte med Telia 

Onsdag 4/6 kl 19.00 

Zenit, Rissna 
VÄLKOMNA! 

Rissnaortens hbfs Minnesfond för gåvor 

till minne av anhöriga, släktingar och vän-

ner som gått bort. Även gåvor med  
anledning av andra högtider och  

bemärkelsedagar mottages tacksamt. 

Bgnr 5204-6489 eller kontakta ordf  

Margita G tel. 070-235 13 04  

 

Hjärtstarts barometer 

  
 

    12.000:- 
 
 
 
 
    
       5.000:- 
 
 

 
  1.000:- 

     
Stort TACK till ni som har 
bidragit till vår hjärt- 

startare.  
I nuläge 1.550:- 

 

TACK för all  

uppvaktning i  

samband med min  
90- års dag. 

/Erika Eriksson  

Rissna 

Ring/kontakta oss om du kan vara 

med och medverka under sommarens  

arrangemang. 

Margita Gustafsson 0693-600 44,  

070-2351304  
eller till Berit Martinsson  

0693-600 31,070-5439987. 
Kan du bidra med att baka? 
Ring Karin Eriksson 

070-2460046 

Kolbullekvällar  

på Lillsandsvallen. Tisdagar 1, 8, 15, 22/7 kl 

18.30—20.00 

RHBF tar tacksamt emot  
bidrag och sponsring i  
samband med att vi tänker köpa 
in en hjärtstartare för bygden 
till  Zenit. 
Priset är idag 12000:- och om vi 
hjälps åt så kan vi möjliggöra 
detta köp!  

”Hjärtstartare”  
Bg 5204-6489 


