EXTRANUMMER - JUNI - 2013

Midsommarafton 2013 på Tomtan
Över 300 barn och vuxna firade midsommar tillsammans.
Vi fikade, dansade och sjöng.
Men framförallt hade vi det väldigt trevligt!

Nationaldagen 2013 på Tomtan
Firande i fantastiskt väder, ca 125 vuxna och barn deltog!!
Fonden för byggande av Klövsjö trygghetsgård

hade pimpeltävling på påskdagen. Solen sken och 220 deltagare kom.
Vi hade hamburgare, korv och läsk till försäljning och skänkta gåvor til prisbordet. Behålningen blev nästan 25.000:- och vi tackar alla som ställt upp med
arbetsinsats, maskiner och gåvor.
Fonden har i dagsläget en behållning av 52.346:-.
Insänt av Ia

LOPPIS PÅ TOMTAN 17-20 JULI kl 11-16
Än finns några bord lediga!

Till er som redan bokat bord har ett info-blad delats ut. Har jag missat någon ber jag
om ursäkt och hoppas att ni hör av er så ska ni också få info-bladet.
Vill du skänka till Hembygdsföreningens bord är det viktigt att du meddelar detta till
mig så kommer vi överens om när och var du kan lämna.
///Lena Kjellsson, 070-654 56 81, lena@klovsjoby.se

Ni har väl inte missat
sommarprogrammet?!
Det finns på klovsjoby.se
samt hos flera av våra företag.
TREVLIG SOMMAR!
Klöveränge Ekonomisk Förening söker för Klövsjöbladets räkning:

• LOKALREPORTRAR •
• KORREKTURLÄSARE •
• REDAKTÖR •

Heta och sköna lördagar hela sommaren med
GRILLBUFFÉ
hos oss på hotell Klövsjöfjäll!
Lördag – Perfekt dag för livsnjutning och kanske lite frosseri…
Ät så mycket du orkar! På grillen lägger vi smarriga kotletter,
marinerad kyckling, heta spareribs och rökiga laxar.
Det serveras med härliga tillbehör som sallader, bröd, såser,
klyftpotatis, nachos mm.
Självklart finns alternativ för dig som inte äter kött.
195 :Vi grillar varje lördag hela sommaren från 29 juni tom 17 augusti mellan 18.00 -22.00
Barn upp till 6 år äter gratis, 7-12 år, 75:-

Våra övriga öppettider i sommar är:
29/6 – 10/8 kl. 18 – 22 alla dagar.
17/8-21/9 fre - lör, kl. 18 – 22
Titta gärna in på hemsidan för aktuell meny och en massa annat smått o gott!

www.klovsjofjall.se
Varmt välkommen
hälsar Johan Andersson med besättning!
Boka bord på: 0682-41 31 07, 0682-41 31 00, 070-358 85 41, restaurang@klovsjofjall.se

ONSDAGSPROMENIX

Vill du följa med och gå?
Vi samlas utanför bygdegården kl. 19 varje onsdag.

Bygdegårdsföreningen

behöver en efterträdare till kassörsposten!
Föreningen erbjuder en gratis bokföringskurs en eller två dagar till den
som är intresserad av uppdraget, kursen hålls i Östersund den 18:e samt
19/8. Är du intresserad? Ta kontakt med Ingvar Hansson 070-3443813
eller E-post:barkatmon@hotmail.com

Anmäl ditt intresse till Lena Kjellsson, 070-654 56 81, lena@klovsjoby.se

KR Trafik söker nya medarbetare till kontoret i Åsarna.

LÖNEADMINISTRATÖR 100%
Läs mer om tjänsten och
om hur du ansöker på
www.krtrafik.se

Till byns ungdomar och föräldrar: Finns det intresse av att ungdomar
kan nyttja bygdegården en kväll i veckan för olika aktiviteter?
Vi önskar att bygdegården nyttjas mer i vår by!
Du behöver inte ingå i styrelsen för att komma med idéer och tankar
Bygden blir vad du själv gör den till! Helst inte kallställd och nedlagd!?

Nästa ordinarie Klövsjöblad delas ut 28 juli och gäller augusti september. Material ska vara inlämnat senast 18 juli till
Lena Kjellsson, 070-654 56 81, lena@klovsjoby.se

