
                                                      
 

Kardisnytt december 2022 
 Hej kära bybor! 

Dags för julgrötsmiddag i Kardis Bygdegård 
 lördagen den 3 december kl 16:00. 

 
Vi bjuder på välkomstglögg och hembakt rieska med skinka samt risgrynsgröt + kaffe med 
kaka. Även mjölkfritt alternativ finns. Dahlia och Tove kommer att sjunga några sånger för 
oss. Välkomna! 
_______________________________________________________________________________                                           
 
Under den gångna sommaren och hösten har KIF gjort bland annat detta: 
   
 satt fönsterbleck under fönstren i Bygdegården 
 flyttat grillen utanför Bygdegården 
 kapat och staplat ved samt slyröjt bakom och bredvid Bygdegården 
 rensat i ladan  
 fixat sopskåpet, en utetrappa till dasset samt satt panel på förrådsdörrarna i Bomminniemi 
 flyttat busskuren och jobbat vidare med den 

 
Den här sommaren har vi kunnat ha alla våra traditionella aktiviteter. Det har känts behövligt och 
uppskattat att träffas ”på riktigt”. Den senaste aktiviteten som KIF anordnade var Kladdkakans dag, 
ett trevligt avbrott i det gråa novembervädret. Före det hade vi Kanelbullens dag som ingick i vår 
insamling för Världens Barn. I år lyckades Kardis samla in hela 11 185 kronor under de två 
timmarna som insamlingen pågick. Ett helt fantastiskt resultat! 
Tack alla som bidrog med gåvor och alla som köpte olika saker till förmån för Världens Barn! 
 
Snart är det 2023 ... 
 På nyårsafton samlas vi utanför Bygdegården och skickar upp svävande rislyktor vid tolv-

slaget och skålar in det nya året. Vi träffas ca 23:30.  
           Vill du vara med så ta med dig egna rislyktor och något att skåla in det nya året med!  
 Välkommen! 
 
Kommande arrangemang i januari 2023 
 Lördagen den 14 januari är det julgransplundringsfika i Bygdegården kl 13-15  

           Pris: vuxna 50 kr , barn 20 kr. 
 Onsdagen den 25 januari är det Korvsoppa i Bygdegården kl 15:30 -17:30 

           Pris: vuxna 80 kr, barn 25 kr. 
 
 
 Apropå arrangemang: På grund av höga uppvärmingskostnader under vintern blir det 

dyrare att hyra Bygdegården. Följande nya priser gäller: 
 
Hyra 1 april – 31 oktober : 500 kr dag 1            Hyra 1 november - 31 mars : 750 kr dag 1 
250 kr dag 2, 3 osv                 500 kr dag 2, 3 osv 
Timhyra: 200 kr          Timhyra: 500 kr 
För att hyra endast köket är priset  300 kr/dag året om.                                            
Priserna gäller alla. 

Var god vänd ˃ 



           
Vi från styrelsen vill även rikta ett stort och varmt Tack till: Leif o Ann-Sofi, Patrik M, 
Carina, Evald, Mikke, Lena G, Karin, Gunilla, Göte, Martti, Birgitta, Kenneth, Becke o 
Anitha, Ragnar, Bror K, Mattias, Gösta, Sarah, Kalle W, Heino, Bror M, Michael o 
Yvonne, Callis o Eva, Annikki o Tage, Ingemar, Paul, Gudrun o Tomas, Riitta och 
Ann-Louise 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, Fixat by Hanna, Robbans VVS, 
Sundqvist Bygg AB, Miljöteknik, JME, Elex Språkbyrå, Sportringen, Sparbanken, Frasses, 
Colorama, Andor och Kauppis! 
 
Även Tack alla pantare! 
 
Slutligen välkommen till vår by Ann-Sofie Orajärvi!  En Kardismössa i valfri färg är 
välkomstgåvan från oss i KIF.    
                                                                   
 
                                                          Tack för i år!   
              

       
    
 
 
 

         God Jul och Gott Nytt År ! 
         önskar  
         Kardis Intresseförening  


