
 

 

                                          
 

Kardisnytt  december 2021 
 Hej kära bybor! 

Dags  för julgrötsmiddag i Kardis Bygdegård 

 lördagen den 4 december kl 16:00. 
 

Äntligen kan vi åter träffas även om pandemin inte är över och vi fortfarande måste hålla 

avstånd. Vi bjuder på välkomstglögg och hembakt rieska med skinka samt risgrynsgröt + 

kaffe med kaka. Även mjölkfritt alternativ finns.  ABFs sånggrupp kommer och leder 

allsången dagen till ära. Dessutom har vi ett lotteri med många priser.  

                Hjärtligt välkommen! 
_______________________________________________________________________________                                           

 Under den gångna sommaren och hösten har KIF trots restriktioner bland annat gjort detta : 
   

➢ Satt tak-, golv- och -fönsterlister på plats i övervåningen samt möblerat hela övervåningen  

           med gamla fina skolplanscher och möbler som skänkts till KIF. Värt ett besök! 

➢ Målat fönsterkarmar och fönsterbrädor i köket. 

➢ Fixat en fungerande gårdslampa framför Bygdegården. 
➢ Monterat ett skymningsrelä vid uthuset. 

➢ Hängt upp en lampa med rörelsevakt vid förpackningsåtervinningen. 

➢ Målat busskuren. 

➢ Kapat och sågat ved samt röjt sly bakom och bredvid Bygdegården. 
 

Den senaste aktiviteten som KIF medverkade i var Världens Barn den 1 oktober. Vi fick ihop 

8450 kronor under de två timmar insamlingen pågick i Kardis. Ett helt fantastiskt resultat.  

Tack alla som bidrog med gåvor och alla som besökte oss och köpte bakverk och hantverk!  

 

 

Vi från styrelsen vill även rikta ett stort och varmt Tack  till: Leif och Ann-Sofi, Mattias M, Göte 

M, Bror M, Evald F,  Riitta, Bror K, Paul, Martti, Karin K, Bert-Åke, Birgitta G, Annikki P, Gösta, 

Erik W, Viveka och Ragnar, Anna-Greta, Hilkka F, Carina H, Sofia L, Lena G, Ann-Louise, Tomas 
och Gudrun, Iris R, Kenneth och Linda, Kalle W och Mikael M för att ni hjälpt till vid olika 

aktiviteter och arbeten inom Kardis Intresseförening.         

Vi är en liten förening och är tacksamma för varje hjälpande hand! 
 

Tack också till alla våra sponsorer: Pantzares, Pellohallen, GK-hallen, Laitis, Rönnbäcks 

Fisk, Elon, Coop, Apoteket, ICA Malmen, XL Bygg, LunaMia, Café Valvet, OK, Gardin &Pynt,  
Bykrogen, Handelsbanken, Blåklockans Blommor, Andor och Kauppis! 

ÄvenTack alla pantare! 

Slutligen välkomna hit alla nyinflyttade: Elisabeth,Teodor och Evelyn Kostenius, Åke och Kristina 

Pihl samt Iris Rönnqvist. En Kardismössa i valfri färg är välkomstgåvan från oss i KIF. 
 

Tack för i år!   

 



 

 

God Jul och Gott Nytt År önskar Kardis Intresseförening! 
 

OBS! Vi bjuder på  nyå rsglögg den 1 januari 2022 kl 13 ute på  

gå rden i Bygdegå rden! 

                                               Välkomna även då ! 


