
  Så var det dags igen för medlemsavgiften i  
GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 

                                                 
     50:- för ensamhushåll eller 100:- för familj 

         Du kan erlägga din årsavgift i Kafé Loket  eller sätta in avgiften på vårt  
         plusgirokonto. Du kan också vända dig till Swedbanks kontor i Hova. 

Du behöver inte bo i Gårdsjö för att vara medlem.  
Använd gärna vidhäftat inbetalningskort 

 
Glöm inte ange avsändare. 
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Ansvarig utgivare:  
Staffan Starringer  0506-413 00 

s.starringer@spray.se  

I detta nummer bl. a: 
• Medlemsavgiften - använd inbetalningskortet 
• Valborg i Vallsjön 19.00 
• Sjung in våren - träning 18.30  
• Glöm inte bort vårt bibliotek 
• Nu finns Mariestads Tidning i Gårdsjöbygdens Hus 
• USCH, usch och åter usch! 

Plusgiro 26 96 63-1 

Valborgsmässoafton 
Med början 19.00 

Hälsar vi våren välkommen! 
Platsen är Vallsjön precis som vanligt 

I samarbete mellan Gårdsjöbygdens Förening, Gårdsjö Pensionärs- och Kamratförening, 
 Gårdsjö AIF, Ridklubben Gullhov, samt delar av Pingstkyrkans kör för vi traditionen vidare. 

 * 
               Valborgselden tänds kl. 20.30 

  * 
               Vårtal 

               Körsång 
                Fyrverkeri 

 
                     Ponnyridning 19.00 - 20.00 

                                         Välkomna! 

 
 
 
 

Kom och hjälp till att sjunga  
in våren! 

Ställ upp och förstärk kören!  
Välkommen till  

Gårdsjöbygdens Hus  
den 30 april kl 18.30. 

Då skall vi öva vårsånger  
tillsammans med Pingstkyrkans kör  
under ledning av Birgitta Lidman 

Du har väl inte glömt att vi har ett 
BIBLIOTEK 
I Gårdsjöbygdens Hus? 

Vi har en hel del nya böcker; romaner,  
deckare, thriller, skräck mm.  

Biblioteket är öppet  
MÅNDAGAR 18.00 - 19.00 

 
Vi säljer  

Kaffe och bröd 
Korv - läsk  
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Delas ut till  
 hushåll i  

Gårdsjöbygden 

BETALA  MEDLEMSAVGIFTEN 
50:- för ensamhushåll eller 100:-/familj. 

Medlemskort säljes i Kafé Loket 
 

Kafé Loket säljer även fiskekort och båtplatsbevis 

TIPSPROMENAD 
Söndagar 11.00 - 14.00 

Start och mål  vid  
Gårdsjöbygdens Hus  

Kafé Loket 
 

Vuxna 15:- (kaffe ingår) 
1:a och 2:a pris ½ kg kaffe 

 
Barn upp till 13 år 5:- (Festis ingår) 

1:a och 2:a pris Chokladbit 

Kafé Loket 
Ta en kopp kaffe och koppla av i Kafé Loket.  
På så sätt ger du också föreningen ditt  stöd.  

* 
I Kafé Loket kan du beställa smörgåsar,  

smörgåstårtor, tårtor mm.  
* 

Bra att veta: om du skulle få oväntat besök: 
vi säljer kaffebröd - 

om du inte vill baka själv förstås! 
I Kafé Loket kan du läsa 
MARIESTADS TIDNING  

Glöm inte årsmötet i 

GÅRDSJÖ AIF 
29 APRIL KLOCKAN 14.00 
Lokal: Gårdsjöbygdens Hus 

www.gardsjo.net 

URSÄKTA! 
mitt hjärnsläpp... 

Anders Persson är inte alls sammankallan-
de i Festkommittén då han avsagt sig 
detta uppdrag.  
Det är Eva Sedig-Larsson som är samman-
kallande. 

 
Vill du vara med i Festkommittén?  

Hör av dig till Eva 303 98 

MEDLEMSLÄGET 
Hittills i år har vi fått  
medlemsavgift från  

32 
Personer/hushåll 

Nu väntar vi på avgiften från 
DIG! 

 
 

B&B 
Nu är det hög tid 

att boka vårt rum för  

Bed & Breakfast om du 
väntar besök av släkt och 
vänner. 
Se till att vara ute i god 
tid så att dina gäster inte 
blir utan sängplats. 
Pris med sänglinne inkl. 

frukost 350:-/dygn  
(2 pers) 

Barn upp till 6 år:  
Gratis i föräldrars säng.  

7–18 år 90 kr/dygn  
 
Vi kan ordna 4 bäddar. 
Minsta avgift för rummet är 

300:-. 
*********** 

***** 

USCH  

SÅ URBOTA DUMT! 
Nu har någon varit och slängt en massa 
skräp igen uppe vid Långebro; 
”skrotgården” mellan Håhult och E20. 
Precis när man börjat att städa upp är 
någon samvetslös och slarvig individ där 
och slänger nytt skräp.  
Jag hoppas innerligt att det inte är någon 
Gårdsjöbo, som är så urbota dum!  För 
oss som har brunnar i närheten är det 
oroande att det kommer dit allehanda 
skräp.  
Om du som varit där och slängt skulle 
läsa det här kan du kanske ta hem skiten 
och lägga den vid din bostad eller bättre: 
köra den till Odinslund i stället. 
 

PG Staffan Starringer - Håhult. 

MINIGOLF 
Minigolfbanan öppnar den 1 maj  

 
 

Välkomna! 

Kafé Loket är öppet 13.00 - 17.00 

Har du lust... 
att hjälpa oss i Kafé Loket? 

Vi behöver hjälp med bakning och så behöver vi  
frivilliga som kan ställa upp under Lottas  

semester veckorna 29-32  
Ring Eva Sedig-Larsson 303 98 

Tänk på djuren om du 
tänker avfyra raketer 

och smällare vid  
Valborg. 

 
VISA HÄNSYN! 

Nu börjar  

KÄGELSPELET 
 
Träningen för Gårdsjö Kägelklubb startar  

Söndag den 29 maj klockan 14.00  
Plats:  

Kägelbanan vid Gårdsjöbygdens Hus 
Vi hälsar alla intresserade Kägelspelare  

välkomna till en ny Kägelsäsong! 
 

Vi välkomnar nya spelare -  
är du intresserad eller  nyfiken:  

Kom och prova på! 
 

Gårdsjö Kägelklubb 

FÄRGLASER 
Har du tillgång till laserskrivare för färg och kan 
hjälpa föreningen med att skriva ut affischer och 
trycksaker i mindre upplagor?  
Kan du/vill du hjälpa oss med det?  
I så fall ring 413 00  

Staffan 


