Välkomna till Truvet för trivsamma

Vår i Väring
Info om Väring finns på

www.varing.se

5 maj 2019 11.00-15.00

Ha kul, gör fynd, ät gott och möt dina vänner

Fika i klubbhuset

Loppis, försäljning, promenad, fika och lunch.
Chokladhjul, lotter, prova på-boule m.m.

Ät lunch vid
Scoutstugan
Lammskinn och tovat från bygden.

11.30-14.30

Tipspromenad
Inlämning -14.30
Prisutdelning 14.45
vid Värings intresseförenings kiosk.

Köp/sälj på
bakluckeloppis Väringsvallen
- 50

Bakluckeloppis 50 kr

kr

Aktiviteter för barn
och vuxna

Här är det!

Sommarmuseum och
smedjan i Väring
20 juli 27 juli 14.00-17.00
Fika, föremål och fina
samtal väntar dig.

Scouterna säljer Jan-Erik Ullströms böcker.

Boule för alla - prova på

Hantverkare, växter,
slöjd, böcker…
Boka/hyr bord under tak av
ingela@varing.se, 070-3545924,
senast 2 maj. 100 kr/bord. 150 kr/
två bord. Vi bygger kiosker 8.00,
5 maj. Grillkol säljs vid start/mål.

Natur Kultur Miljö-dagar ”Bondelivet”, Vakälla i Dagstorp
22 maj 18.00 - för alla

Möt våren i Väring
Träffa vänner och ät gott. Utmana
dina kompisar på tipspromenad.
FINA PRISER!
Gör inköp: växter & grönt, Inez
småkryp, mat, fika, lammskinn,
lotter och grillkol.
Hjärtligt välkommen!

Ta med familj och vänner till en heldag

Fotboll på Väringsvallen. Aktiviteter på IP och vid scoutstugan.
Visa ditt stöd!
Ta med
kontanter!

Vi har en levande bygd tack vare Värings
intresseförening, Värings GIF, Scouterna, Svenska
kyrkan, Hembygdsföreningen, Horns skytteförening,
hästfolket, Väringbygdens seniorer m fl.
Vi har företagare, skola och förskola.
Många vill bygga och bo här.
Visa att du uppskattar det vi gör genom att betala 40
kr i medlemsavgift till Pg 421 79 24-2 eller lämna in
lappen till höger. (Förening 50 kr Företag 100 kr.)

Värings Intresseförening

Jag anser att det är bra att det händer trevliga
saker i bygden och att det syns på
www.varing.se, under Vår i Väring (5/5) och på
Julmarknaden (8/12). Swish 0708-440159
Jag visar mitt stöd för arbetet och informationen
och betalar gärna 40 kr/år för detta.
Meddela oss:
Namn:
Tel:
e-post:

