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VALBORGSFIRANDE
MAJBRASA SUUPALO

Lördag den 30 april
Servering kl 17.00-20.30
Majbrasan - Vårtal kl 19.00
Majbrasa, allsång, korvgrill, våfflor o kaffe
Gratis korv & dryck till alla besökare
Hästridning för de yngsta start kl. 17.

Alla hjärtligt välkomna

Vittangi Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2015
Under året har 5 protokollförda
styrelsemöten och 6 arbetsmöten hållits.
Hjortronbladet har utgivits 3 gånger.
Föreningen har vid verksamhetsårets slut
316 medlemmar. Under året har ett flertal
evenemang och aktiviteter gått av stapeln,
och uthyrningen av föreningens lokaler
fortsätter att öka. Även bastun har varit
uthyrd. Många av de som hyr våra lokaler
beställer smörgåsar, fikabröd eller ibland
mat av föreningen. Fettisdagen firades med
servering av bruna bönor och semlor, och
under årsmötet samma dag, bjöds på kaffe
med semlor. På valborgsmässoafton hölls
vårtalet av Christer Vinsa. Vid brasan sjöngs
allsång och sånger framfördes också av
våra eritreanska bybor.
Bagarstugan hade servering och ute grillades korv. Räddningstjänsten var på plats
och deras turer runt byn, uppskattades
mycket av alla barn. Barnen bjöds på korv
och dryck. På våren har föreningen serverat
”veckans soppa” och vid ett tillfälle bjöds alla
föreningens medlemmar på soppa. Under
ett antal sommarveckor har privata aktörer
hyrt cafe delen och även föreningen har haft
öppet cafe, under en sommar vecka. Hembygdens dag bjöd på fika servering, sånguppträdanden, loppis, fiskdamm och besök
av räddningstjänsten.

Under hösten har en skördefest ordnats .
Ökning av antalet matgäster från föregående år. Barn från dagis har varit på besök,
och fått visning av gamla tiders föremål,
besök i stallet, och fått berättat om hur man
levde förr i tiden.
Julmarknaden bjöd traditionsenligt på julgröt och tomtebesök. En välbesökt marknad
med nöjda försäljare. Föreningen har även
anordnat julbord för ett stort antal matgäster.
Ökning från föregående år. En städdag har
hållits på våren.
I augusti hyrde Hembygdsföreningen ut
hela anläggningen, till en filminspelning efter
Åsa Larssons böcker. En hel del bybor agerade statister under inspelningarna.
Vittangi församling har hållit gudstjänster på
Mors dag, Fars dag, Midsommardagen och
Hembygdens dag.
Styrelsen föreslår att årets vinst på
27 302.60 kr balanserar eget kapital.
Styrelsen vill till slut framföra ett varmt tack
till alla som på olika sätt hjälpt föreningen i
dess verksamhet. Ett stort tack även till alla
som skänkt gåvor till föreningen.

Boka in
Lördag den 16 juli
Hemvändardag
Hembygdens dag

Kopparrajden 2016 – 48:de upplagan
En folkfest för alla åldrar, strålande sol & fina spår när Kopparajden genomfördes lördagen den 19 mars. Alexander Linder Kiruna X-Country & Ellenor Jakobsson OK Sarven blev årets segrare i respektive elitklass.
Vittangi SK & Svappavaara AIF ska ha en stor eloge för deras engagemang
samt alla funktionärer som på ett eller annat sätt har bidragit till en trevlig dag.
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Ordförande har ordet
Äntligen är vi på väg mot ljusare tider, men snö mängderna
är fortfarande stora. Fick höra av en bybo att 1966 var snödjupet 168
cm. Då arbetade han i skogen med hästtransport, sista året innan
maskinerna tog över. När de fällde träden i skogen försvann allt under
snön. Akorden togs bort och det blev timtid istället, på grund av det
stora snödjupet. Den snömängden har vi nog slagit i år.
Jag har för några veckor sedan varit på informationsträffar med Migrationsverket. Det finns ca. 100 flyktingar i Vittangi, och på träffarna har vi
fått veta att det är ett stort problem att hitta sysselsättning till dem.
Migrationsverket har öppnat en lokal på vårdcentralen, där de finns på
plats, onsdagar mellan kl. 10.00 – 12.00. De kommer att lite i sänder,
öka på öppettiderna. Dit kan alla vända sig med olika förslag på tänkbara sysselsättningar. Det går även att komma dit bara för en pratstund.
I år fyller Hembygdsrörelsen 100 år, och vi här i vår styrelse har tänkt
att göra något extra utöver det vanliga på Hembygdens dag 16/7.
Vi tar tacksamt emot förslag på aktiviteter till den dagen, helst så fort
som möjligt. Kom ihåg att föreningen blir vad vi alla gör den till!
Nu närmast har vi Valborgsmässofirandet att se fram emot, och jag
hoppas att vädergudarna är med oss!
Hjärtligt välkomna till Hembygdsgården för att fira vårens ankomst!
P-O Sandström

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2016

