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Äntligen!
Ingenting är omöjligt, vissa saker tar bara lite längre tid! Därför kan jag nu äntligen välkomna Julia Hördegård till
Centrumhusets lokaler. Hon
kommer att dela ingång med
Värendskog och finnas längst in
i lokalerna. Läs mer nedan!

januari 2017

Jag hälsar både tidigare och
nya kunder hjärtligt välkomna!
Frisör Julia Hördegård

Stort lycka till Julia! 
Maria Lamme

Frisör
Hej!
I januari kommer jag öppna frisörsalong i Centrumhuset i
Ramkvilla. Till att börja med
kommer det vara öppet ett par
dagar i veckan.

Mer information om öppningsdatum kommer inom kort upp
på anslagstavlan och Facebook
mm.
Bokning kan göras på salongen
när jag är på plats eller på telefonnummer 070 293 06 21.

Tack
VARMT TACK till alla som kom
till missionsauktionen i Nygårdskyrkan och som bidrog på
olika sätt till det goda resultatet. Tillsammans med gåvor inbringade auktionen 44 000 kr
att användas till missionsinsatser både i Tanzania och Sverige.

dragspel. Ingabritta Gustafsson
höll en kort andakt. Efter kaffeservering var det dags för Allan
Olovsson att gripa klubban.
Som vanligt blev det ett par intensiva och roliga timmar när
Allan lockade fram frikostigheten hos besökarna. Ostkakorna provsmakades och lotterierna drogs. Efter försäljning
av bl a strumpor, halsdukar, julkulor, kuddar, bröd, kakor, ostkakor m m blev resultatet i kassan 40 500 kr. Vi tackar alla
glada och generösa givare och
köpare för detta resultat.
Dagen efter var det julmarknad
där vi hade lotteri med broderade blommor och hjärtan som
lotter. Resultatet där blev ca
2000 kr.
Alla pengar kommer att fördelas vid vårt årsmöte i februari.
Syföreningen/Gunilla

Nygårdskyrkan gm Inger

Tack till HVB Dalbo

Kyrkliga syföreningens
auktion

Tack för en mycket trevlig julfest med ett rikligt och välsmakande framdukat julbord!

Auktionen inleddes med att
Kerstin Fransson hälsade välkommen. Ellen Blad och Kerstin
bidrog med musik på piano och

Vi som var med

