Ås Lagfors byalag

Våra dialektord, A

Försommarens grillfest avverkades den 14
juni i sedvanlig miljö på Vargknösudden.
Tyvärr duggregnade det under dagen, men
det förändrades mot kvällen och arrangemanget genomfördes med ca 25 deltagare.
Frågeslinga, grillning och pilkastning. Kaffe
och tårta ej att förglömma. En halvkylig kväll
avslutades vid 23 tiden med nöjda och belåtna
byalagsbor.
Höstbuffén den 30 augusti har även den
ägt rum. Vi bänkades runt bagarstugan och
avnjöt tacos samt Ellas nybakade bröd. Drygt
20 gäster inräknades och stämningen var
på topp. Såväl vår- som höstträffarna har
damerna i festkommitén skött oklanderligt.
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http://www.aslagfors.se/

Bredsjöns byalag

Hemsida, nu uppdaterad: http://www.ljustorp.se/bredsjon/

Kom och prova på Power yoga
4/10 kl 13-15, 70 kr/deltagare.
Det kommer att bjudas på lättare förtäring. Även Aloe Vera
samt ljusprodukter kommer
att finnas för beställning.
Anmälan görs senast torsdag
2/10 till Susanne (yogahandledaren) 070-255 78 63 eller
Linda Hellsen 070-846 39 57.
Hjärtligt välkomna!
Sommarfesten i Bredsjön blev
en succe, se reportage i
bladet.

För frågor samt bokning av ex
byalagets bastuudde vänligen
kontakta Kent Berg på mob
070-218 80 69.
Besök gärna vår nyligen uppdaterade hemsida http://www.
ljustorp.se/bredsjon/.

Vi tackar er alla välkomna
som besökt vår fina badstrand
i Bredsjön.

Maits garnhörna

* Nya höstfärger på mössor
och halsdukar.

* Stort sortiment på stickade
sockar
* Hemgjorda tennsmycken
Du hittar mig på Humlans slöjd i Mellberg
För frågor ring 070-216 11 56
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Vi kan hälsa ytterligare två
familjer välkommen till Bredsjön.
Styrelsen 2008 genom Victoria

Mobila massören!
Unna dig
vardagslyx...

Jag har också
presentkort

Liselotte Forsberg, dipl & cert massageterapet
Mobil: 070-266 89 81
Adress: Fuske 218, 861 93 Ljustorp
Besöksadress: Terminalvägen 16, Timrå
Innehar F-Skattsedel
www.mobilamassoren.se

