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SOMMAREN ÄR ÖVER

Men här på Vallen fortsätter vi oförtrutet med diverse aktiviteter.
Här kan du läsa om vad som skedde under jubileumsdagarna och vad som
närmast står för dörren, höstfest med mat och dans.
Jubileumsveckan blev något av en succé och vi gläder oss inte minst åt
gratulationerna från när och fjärran. Något som värmde mycket var att
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva via mejl från ordförande Åke Edin
skickat följande hälsning:

”Till alla boende i Junselevallen!
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva vill härmed gratulera
Junselevallen till 30 - årskalaset! Vi tycker att ni arbetar föredömligt med de frågor som är angelägna för bygden. Det
händer mycket hos er och trots våra besvärliga
glesbygdsproblem skapar ni därmed framtidstro.
Vi hoppas och önskar att ni får fina dagar under 30årsfirandet
och Öppet Hus den 10 - 12 juli 2003.
Med välgångsönskningar inför framtiden
Åke Edin
Ordförande Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva
Medlemskort i byalaget kan Ni köpa av Monica eller Ove.
Pris: 20:- vuxna, 10:- barn och 50:- familjekort.
Köp byalagskeps (60:-) T-shirt (95:-). Kontakta Maj, Ove eller Rune.
Vill Du baka ditt eget tunnbröd? Hyr byalagets bagarstuga,
endast 20:-/dag.(+medlemskort). Uthyrare: Elvira, tel.: 220 42
Har Du dator och internet? Läs mer om vad som
händer och sker på Vallens egen hemsida

http://hem.passagen.se/junselevallen/

Har du något som du vill sälja eller köpa kan Du annonsera på hemsidan
gratis, under förutsättning att Du bor på eller har mycket nära relationer
till Vallen. kontakta Rune Alfredsson, tel.: 220 46 eller
e-mail: rune.alfredsson@minpost.nu

Har det hänt något?

Öppet-husdagarna på Vallen, som dessutom var Vallens
Byalags officiella 30-årsfirande, lockade många besökare.

DAGARNA INLEDDES MED TUNNBRÖDSBAK i bagar-stugan och som
vanligt var det en strid ström av besökare. Elvira, Lotten och Gulli hade fullt upp
att få till bröd till alla hugade köpare.
FREDAGEN VAR BARNENS DAG. “Kul på Kilen” lockade ett 50-tal i alla
åldrar som fick vara med om pilkastning, stövelkastning, bollkastning, ridning,
glassutdelning, fika, ansiktsmålning, fiskdamm med godispåsar m.m. Ett
arrangemang som roade både gammal och ung.
FREDAGKVÄLL ÄGNADES ÅT UTFLYKT med byalagsmöte till Skifsjön
med nära 20 glada byalagsmedlemmar.
LÖRDAGEN BJÖD PÅ UNDERHÅLLNING på ett fullsatt Vallencia. Doris
Berglund från Övra och Vallens egen Knut Granquist spelade dragspel, sjöng och
berättade anekdoter. Hela eftermiddagen bjöds på kaffe och tårta på Vallencia.
Lördagkväll dansades det på Vallencia till tonerna av Ronnie&Görans orkester.
Ett femtiotal danslystna deltog.
ALLA TRE DAGAR VAR det öppet på Vallencia med visning och försäljning av
hantverk från byn, utställning av bilder och annan dokumentation av byn samt
servering.
TORSDAG VECKA EFTER hade vi besök av Röåns byalag för krocketmatch.
Eftersom vi här på Vallen trummat ihop en hejaklack på nära 50 personer blev vi
helt enkelt oslagbara.
GRATULATIONER FRÅN MÅNGA HÅLL strömmade in till byalaget under
veckan och byalaget vill härmed tacka ALLA, bybor och andra, som under de 30
åren hjälpt till på något sätt så att byalaget uppnått denna aktningsvärda ålder.

Visst är det väl positivt
att: ca. 25 personer flyttat till Vallen de senaste 10 åren.
att: 11 bostadshus förmodligen
hade stått tomma utan den inflyttningen.

JUNSELEVALLENS BYALAG 30 ÅR
Än är det inte slut på firandet av byalagets
30-årsjubileum.

LÖRDAG den 1 november
är det dags för JUBILÉUMSFEST
Vi håller förståss till på

VALLENCIA

Vi inleder med ett kort BYALAGSMÖTE kl. 19:00 och
därefter bjuds vi på förtäring där huvudrätten är
köttsoppa.
Kanske blir det även lite underhållning.
När vi ätit oss mätta kan vi ”skäka” ned maten på
dansgolvet till tonerna av välkände
”Dragspelskungen”

Kent Ingelsson

som också lovat att försöka locka med sin dotter

Kristina

Det bästa med alltihop är väl kanske ändå att byalaget
bjuder på hela kalaset (under förutsättning att man är
medlem i Vallens Byalag), som tack till alla som hjälpt till
under alla år så att byalaget uppnått den aktningsvärda
åldern. Anmälan till Maj Berglund, tel. 220 16 senast
TISDAG DEN 27/10. Vi hoppas att alla som känner att
byalaget behövs och som någon gång under de 30 åren
deltagit i och stöttat byalagets aktiviteter kan ”komma
loss” den här kvällen och delta i firandet.

Vi träffas och trivs tillsammans i BYALAGET!

