6 juni, kl 12-17. Sockerstugan café öppnar. Premiärerbjudande på kaffe och tårta 40 kr.
6 juni, kl 13-15. Nationaldagsfirande vid Föreningshuset. Musikfläta, ansiktsmålning,
sånglekar för barn, servering mm.
11 juni. Pubpremiär på Strömbacka kvarn, underhållning med Imitation.
14 juni, kl 18.30. Allsångskväll i Himmelriket, tema – schlager. Fika och inträde -80 kr för
vuxna, 20 kr för barn. Div. uppträdanden. Några sittplatser finns men ta gärna med egen stol
el. picknickfilt.
24 juni. Midsommarfirande vid Brita-Sofiastugan. 13.00 samling inför resning av stången,
medtag gärna blommor. Dans kring stången, musikunderhållning, fikaförsäljning mm
27-30 juni. Bildkurs för vuxna fyra dagar mellan kl. 9-15. 1400 kr inkl lunch, kaffe och frukt.
Anmälan till Maud Hedén Wikander 063-77 01 22 senast 10 juni. Minst 8, max 12 deltagare.
1-2 juli. Kördagar för nybörjare två dagar mellan kl. 9-16. 400 kr inkl lunch, kaffe och frukt.
Anmälan till Anders Hedén 063-77 01 22 senast 10 juni. Minst 20 deltagare.
2 juli, kl. 13.00. Kyrkbåtsrace i Himmelriket. 8 roddare + styrman i varje lag, anmälan till
Mia 070-66 66 580 senast 28/6. Gärna mixlag. Deltagare måste vara minst 15år. 200 kr/lag.
Vill ni inte tävla, kom och heja på!! Fika och korvförsäljning.
2 juli Strömbacka kvarn, underhållning med P-Danjelsa med röttran.
2-3 juli, kl. 10-15. Jerngänget bjuder in till Tännkuledagar med veteranmotorer mm i
båthamnen. Uppträdanden och försäljning av kolbullar, kaffe, korv och hamburgare.
6 juli, kl. 20.30. Strömbacka kvarn, underhållning med Kingen
8 juli. Pilgrimsvandring Fageråsen – Pånnäset, 5km. Kontakt; Barbro Norberg 076-8361085
Hackåsdagarna vecka 28
12 juli. Pilgrimsvandring Oviken- Hackås, ”Hemvändaren”. Anmälan till kansliet 068755570 eller Kjell Tuvall 0687-55561.
12 juli, kl. 18.30. Allsångskväll i Himmelriket, tema – visor/dikt. Fika och inträde -80 kr för
vuxna, 20 kr för barn. Div. uppträdanden. Några sittplatser finns men ta gärna med egen stol
el. picknickfilt.
13juli. Pilgrimsvandring Oviken- Bilsåsen – Stensjöbäcken, dagstur 21km. Anmälan till
kansliet 0687-555 70 eller Kjell Tuvall 0687-55561.
14 juli, kl. 9.30-13. P4 förmiddagssänder från Himmelriket. Orkester och blandade gäster.
Sockerstugan café har öppet.
14 juli. Årets näck. Samling på Strömbacka kvarn kl. 19. Musikcafé före och efter tävlingen
som sker i Billstaån kl. 21. Entré.

15 juli, kl. 14.00. Tårttävling på Sockerstugan café. Vem bakar Södra Storsjöbygdens godaste
tårta? Anmäl bidrag till Mia eller kom och var jury, smaka och sätt din röst.
15 juli, kl. 19.00. Kapellet – Läsarsånger - allsång, solo och duett. Servering. Välkommen
önskar Ivar, Ann-Marie och Egon med flera.
16 juli, kl. 12-16. Hembygdsföreningen serverar klåbb, kolbullar, kaffe/saft med bröd.
Tunnbrödbakning med försäljning i bakastugan. Musikunderhållning.
16juli. Strömbacka kvarn, rockkväll med bandet Inzight.
20 juli, kl. 19.00. Margaretamässa på temat ”Ett heligt nej” i Hackås kyrka.
2 augusti, kl.18.30. Allsångskväll i Himmelriket, tema – rock. Fika och inträde -80 kr för
vuxna, 20 kr för barn. Div. uppträdanden. Några sittplatser finns men ta gärna med egen stol
el. picknickfilt.
6 augusti. Strömbacka kvarn, jamtkväll med Christer Halvarsson.
8-11 augusti. Bildkurs för ungdomar fyra dagar kl. 9-15. 990 kr inkl lunch, kaffe och frukt.
Anmälan till Maud Hedén Wikander 063-77 01 22 senast 10 juni. Minst 8, max 12 deltagare.
11 augusti. Strömbacka kvarn, viskväll Anders Hedén med vänner.
12-13 augusti. Kördagar, fortsättningskurs två dagar mellan kl. 9-16. 400 kr inkl lunch, kaffe
och frukt. Anmälan till Anders Hedén 063-770122 senast 10 juni. Minst 20 deltagare.
13 augusti. Sockerstugan café stänger för säsongen. Div. avslutnings erbjudanden kl. 12-17.
20 augusti. Strömbacka kvarn, underhållning med The band with the golden guns.
3 september. Strömbacka kvarn, pubafton final, Gylf står på scenen.
Har du frågor kring något i programmet? Ring Mia på Sockerstugan 070-66 66 580
Mer info på dessa hemsidor:
www.sockerstugan.se
www.svenskakyrkan.se/sodrajamtland

www.strombackakvarn.se
www.rodaladan.wordpress.com

