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Juni 2016
Information om vad som händer i Grönahög från Grönahögs IK, Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen,
Samhällsföreningen, Kyrkan och alla andra i Grönahög.
Liten inledare
Härligt att få göra ett sommarnummer! Just nu är det 25 grader varmt, solen skiner och vinden fläktar skönt. Hoppas det får
fortsätta så, med en lagom regnskur på nätterna då och då också. Önska kan man ju alltid…
Lev väl i grönaste och skönaste Grönahög!
Anders Uhlin, Nyhagen

MIDSOMMARAFTON!
Alla är varmt välkomna på midsommarfirande vid hembygdsstugorna kl 15:00.
Det blir dans runt midsommarstången, kaffe och kaka. Dessutom en liten teatersnutt av
våra lokala förmågor.

Ni är även välkomna redan den 23 juni kl 18:00
för att klä midsommarstången.
Ta med fikakorg som vi kan av njuta under
kvällen. Lite blommor att smycka midsommarstången med
är välkommet.

Bidrag till bladet mottages tacksamt senast den 20:e i varje månad för att komma med i nästa nummer.
Skicka det som e‐post till gronahogsbladet@telia.com eller som sms, mms eller prat på 0706‐710 720.
Vill du ha bladet som e‐post går det bra! Skicka bara ett mail till samma adress.
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GIK
Fotboll: Fredagen 20/5 installerar vi 2st automovers på Hjälmåvallen, Dessa skall se till att hålla en jämn och fin gräsmatta. De
skall även sänka driftskostnader. Klipparen behålls några år till och har reparerats med nya lager och packningssats till
drivning.
GIK har köpt in 2 nya matchställ som sponsrats av Helena Gustavsson och LK Pex.
Gå in på hemsidan www.gronahogsik.com i kalendern listas alla hemma matcher för GIK.
Marschen: Vill tacka alla funktionärer för ett bra jobb med marschen. Vi fick mycket och bra kritik för alla grenar. Vinnarna i år
blev, Röshult mot droger lagledare Annelie Karlsson. Resultatet från marschen finns på hemsidan.
World cup Ulricehamn: Robert sitter med i organisationen för World cup Ulricehamn 2017 21‐22 januari. Det är nu ca 250‐
300 som anmält intresse för att hjälpa till och det behövs fler. Följ anvisningarna i bifogade bilagor på hemsidan eller kontakta
mig så hjälper jag er. Det viktiga är att ge en notering om vad man är bra på eller vad man önskar att hjälpa till med, framför
allt att man tillhör Grönahögs IK. Föreningar får beroende på vinsten i arrangemanget bidrag/ mantimme någon stans mellan
40 – 150kr.
Den del jag i dagsläget ansvarar för är kontroll och väder. Detta innebär att rapportera in vädersituationen till vallabussar
mm. Kontroll innebär filmning på vissa sträckor där fis anser att tekniken skall kollas extra noga, detta skall sedan rapporteras
in till juryn.
Grönahögs IK fick nu vid senaste mötet frågan om vi som klubb kan ta ansvaret för att sätta upp avspärrningsnät. Denna
uppgift blir således vis före och efter tävlingen detta ger ju klubben tillfälle att få många timmar och därmed tjäna in en slant.
Dock krävs det att vi blir tillräckligt många som vill ta sig an denna uppgift.
Alla som hjälper till får en jacka och mössa. Med detta beslut så önskar vi att man anmäler sitt intresse snarast då en
förbeställning skall skickas in. För avspärrning anmäler ni er till arena, avspärrning klubb GIK skriv mitt namn med för
säkerhets skull Robert Gotting.
Ni som känner att det verkar besvärligt att anmäla via World cup sidan kan anmäla er till mig via e‐post eller tel. 070‐303 58
28. Har ni frågor så kontakta mig Robert Gotting.

Hej!
Välkommen på träning gratis i sommar. Vi kör hemma hos mig med instruktör. Ta med dig träningskläder och ett
glatt humör. Vi bjuder på dryck som ger lite extra energi. För dom som är intresserade av C9/F1/F2 så ges det information om
dem innan vi börjar. Alla är välkomna vuxna och barn och perfekt för er med bebis som kan vara med i vagn.
Adress till platsen är Mörkö 135 Grönahög.
Vi kör även i Gällstad och Ulricehamn. Kom dit det passar.
2/6 kl 18.00 Ulricehamn, gräsplanen vid Ulricaparken
7/6 kl 18.00 Ulricehamn, gräsplanen vid Ulricaparken
15/6 kl 18.00 Mörkö
17/6 kl 18.00 Gällstad, gräsplanen vid stickeriet och Pizza Palace
22/6 kl 18.00 Mörkö
24/6 kl 1800. Gällstad, gräsplanen vid stickeriet och Pizza Palace
Välkomna!
Emelie Dahlgren
Bidrag till bladet mottages tacksamt senast den 20:e i varje månad för att komma med i nästa nummer.
Skicka det som e‐post till gronahogsbladet@telia.com eller som sms, mms eller prat på 0706‐710 720.
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Kyrkan
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Söndag 29/5 kl 17.00 Gudstjänst
Tisdag 31/5 kl 18.00 Veckomässa
Söndag 5/6 kl 10.00 Söndagsbön med knytfika
Söndag 12/6 kl 17.00 Gudstjänst
Söndag 19/6 kl 17.00 Mässa
Midsommardagen 25/6 kl 15.00
Friluftsgudstjänst
Söndag 26/6 kl 10.00 Söndagsbön med knytfika
Söndag 3/7 kl 11.00 Mässa

Med reservation för tryckfel och ändringar.

GRÖNAHÖG på G!
Missa inte anmälan till Cykelmiddagen den 3
september.
Separat information har delats ut.
Frågor?
Kontakta Håkan & Chatrin 0730‐98 49 71
Crister & Anita 0705‐50 74 96
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Tillsist…
… ett par bilder (tack Björn!) från valborgsmässofirandet. En massa glada människor, vårsånger, lotterier och vårtal. I år
blir det dock bara en närbild på brasan…
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