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Vallen - byn med egen hemsida

http://hem.passagen.se/junselevallen/
Har Du internet så kolla där om både nytt och gammalt på Vallen.
(Alla med anknytning till Vallen kan annonsera gratis på hemsidan)
(Har du tips om något till hemsidan så kontakta Rune)

Vad har hänt?
Sen förra byalagsnytt har det faktiskt varit en hel del aktiviteter
på Vallen.

Lutherhjälpsaftonen blev den officiella invigningen av

det piano som byalaget förärats av Torsten Berglund. Byalaget
passade på att tacka Torsten för pianot med några små presenter.
Som vanligt vid kyrkliga arrangemang var Knut och Gulli
ansvariga.

Påskutflykten på långfredag till Hällvika kom det som

vanligt väldigt många besökare till. Det grillades korv, dracks
kaffe och saft, fiskades lite grann och umgicks utav bara den.

Midsommarfirande arrangerades i år på Kilen och hade

lockat många besökare. ”Stavgänget” skötte arrangemanget och
som vanligt dansades det kring midsommarstången, bjöds på
underhållning och fika.

Sommarfest var det som vanligt i mitten av juli. Agneta och

Ann-Chatrine ansvarade för de inledande barnaktiviteterna på
Kilen med olika tävlingar, saft och bullar och kaffe och besök av
”Bastubergstrollet” innan man kunde söka sig till Vallencia där
Maj och Anita var mest anvariga för aktiviteterna och där kunde
besökarna köpa kaffe, våfflor, dricka, lotterier, skjuta luftgevär
och få gratis underhållning av ”Affe” Granquist och ”Knutte”
Kjellgren. Senare på kvällen kunde man dansa på Vallencia till
tonerna av LG:s tvåmannaorkester från Kramfors.

”Hembygdens dag”var det dags för den 1 augusti på

hembygdsgården. Byalagen medverkade och Vallens Byalag
bidrog med underhållning av Knut som spelade dragspel och
berättade lite historia från Vallen. Ett lotteri såldes och många
besökare sökte sig till bostugan från Kälsbodarna som var Vallens
Byalags fasta punkt.

PROviva-kören från Timrå besökte Vallen den 28

augusti. Karin Isaksson (f.d. Molin) deltar i kören och det var hon
som inspirerat kören till en utflykt till Junsele och framför allt
Vallen. Man hade besökt Djurparken, Hembygdsgården och Öfra
kapell innan man avslutade dagen med att gästa Vallen. Vallencia
fylldes till bristningsgränsen och de närvarande bjöds på sång
och musik av kören samt dansuppvisning av den linedancegrupp
(även den från Timrå) som följde med på utflykten.
Förutom alla dessa aktiviteter och arrangemang har ju som
vanligt byalaget och framför allt styrelsen varit ”på hugget” med
en hel del andra saker:

Ett nytt skåp har inköpts och satts upp på Vallencia. Där

finns det plats för alla de konstverk (”gubbar”) som byalaget fått
av Greta Aronsson och Bror Rosin.

En ny järnbro har inköpts och monterats till
reservutgången från scenen på Vallencia.

En dörr har monterats på baksidan av bagarstugan för att

underlätta för de som utnyttjar bagarstugan att komma in och ut
med framför allt materiel.

Ett snörasskydd har monterat ovanför köksingången.
Utnyttja byalagets lokaler!

Födelsedagskalas eller andra fester för upp till 100
personer? Då finns det knappast lämpligare
lokal än Vallencia. Fullt utrustad. 300 kr/dygn.
För kortare sammankomster kostar det 100 kr.
Kontakta Mari eller Stefan, tel. 220 72
Varför inte baka lite tunnbröd inför vintern.
Hyr byalagets bagarstuga för endast 20:-per dag.
(plus medlemskort) Uthyrare: Elvira, tel.: 220 42

BYALAGET INBJUDER TILL

HÖSTFEST

LÖRDAG DEN 9 OKTOBER
Vi inleder med ett

BYALAGSMÖTE kl. 18:00
Efter mötet ca: 19:30 äter vi
KÖTTSOPPA MED OSTSMÖRGÅS OCH
LÄTTÖL, KAFFE MED KAKA
Underhållning av och med

JOHNNY ABRAHAMSSON från Backe
Efter maten dansar vi till långt in på natten
Pris: 50 kr/person (byalagsmöte gratis)
Anmälan senast (helst) den 5/10 till:
Maj: tel. 220 16 eller
Anita: tel. 220 40

Köp byalagskeps (60:-)
eller T-shirt (95:-)
Kontakta Maj, tel. 220 16,
eller Ove, tel. 221 22

Har du något hantverk
eller annat att sälja
eller visa upp på årets
julmarknad den 11/12
på Djurparken?
Kontakta någon i
styrelsen.

