
 SINGSBY NYTT – HÖSTEN 2018 

 RENOVERINGEN AV FESTSALEN HAR PÅBÖRJATS 
En ytrenovering av festsalen har påbörjats i föreningshuset.  

Väggarna ska få halvpanel och ny färg . Kom på talko och hjälp 

till när du har möjlighet ! 

Talko hålles på tisdagar mellan kl. 18-21. 

 

 KOM MED PÅ ”BYARESA” SÖNDAGEN DEN 14 OKTOBER    
Kom med på en dagsutflykt i Österbotten. Start kl 10 från föreningshuset. Vi styr kosan mot Bennäs by  

och tar oss en titt på miniatyrbyn , som är en kopia av byns centrum på 1950-talet.  

Vi äter lunch i Bennäs . (Hangersteak ,sallad, bröd och kaffe & efterrätt). Sedan besöker vi Keppo 

Bryggeri i Jeppo som brygger ekologiskt öl. Deltagaravgiften endast 15 € /person inklusive lunch 

(Meddela eventuella matallergier vid anmälan). Anmälningar senast 7.10 per e-post till 

singsby.hf@outlook.com eller Anna Lundin-Pirkola tel. 050 349 2379 

Byaresan är en del av byautvecklingsprojektet i Singsby och finansieras till viss del av projektet.  
 

 TRÄFFAR FÖR SINGSBY SENIORER STARTAR  

Finns det intresse för träffar för senior och daglediga ?  

Ett forum där man kunde tala och berätta om allt som rör byn – vad vi känner till om byns uppkomst 

och historia, om utveckling, om människor och släkten, om nutid och varför inte om byns framtid ! 

Paul Ström, som är initiativtagare till detta, har lovat att åtminstone till en början hålla i trådarna. 

Kom med på första träffen så berättar han mera om idéen kring träffarna. 

Första träffen ordnas  torsdagen den 11 oktober kl 13 vid föreningshuset. 
Kaffeservering. Inledningsvis funderar vi över hur och när Singsby uppkom och blev en by där 

människor bodde. 

Träffarna fortsätter tillsvidare varannan vecka på samma tid och plats. 

 KOM OCH LÅT DIG INSPIRERAS I HÖSTMÖRKRET ! 

Inredningskväll med Anna Häggblom från AVEO 31.10 kl. 18.30-21 

Anna berättar om de nyaste trenderna inom heminredning och hur man t.ex kan få en festlokal 

enkelt stämningsfull. Deltagaravgift 5 € /person. Bindande anmälan senast 17.10 per e-post till 

singsby.hf@outlook.com eller Anna Lundin-Pirkola tel. 050 349 2379 

Inredningskvällen är en del av byautvecklingsprojektet i Singsby och finansieras till viss del av    

projektet. 

 

 STICK-IN-CAFÉ FORTSÄTTER ONSDAG 10 OKTOBER OCH 7 NOVEMBER 

Ta med ditt handarbete och kom till lokalen och träffa andra handarbetare , kl. 18.30-20.30. 

Kaffeservering 2€. 

 

 PIDROKVÄLLAR BÖRJAR ONSDAGEN DEN 14 NOVEMBER KL 19-21. 

Pidrokvällarna fortsätter sedan tillsvidare på onsdagar . 
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