Välkomna till årets
evenemang!

Årsmöte 24 maj

Verksamheten bedrivs av ideellt
arbete. Idéer och krafter välkomnas, små
som stora. Mejla info@norrmjole.com
Mer och senaste information
Håll koll på hemsidan, anslagstavlan och följ
oss på Facebook.

Qigong & Akumassage

Öka ditt välbefinnande och rörlighet!
Qigong är en stressdämpande träningsform
som är lätt att lära. Kom i rörelsevänlig klädsel. Ledare: Eivor Lundström.
Akumassage förebygger och stärker kroppens immunförsvar. Fokus på viktiga akupressurpunkter, andningsövningar, avspänning och stresshantering. Ledare: Barbro.
Måndagar kl 10-11.
Pris: 50 kronor per termin.
Anmälan till Eivor, 070-513 86 46.
Vårterminen:
Januari: 17, 24, 31
Februari: 7, 14, 21, 28
Mars: 7, 14, 21
Höstterminen:
September: 19, 26
Oktober: 3, 10, 17, 24, 31
November: 7, 14, 21, 28
December: 5

Utomhusaktiviteter

Såväl andels- som årsmedlemmar välkomnas till årsstämma kl 14. Vi bjuder på fika.

Bokcirkel

Vävutställning 7-8 maj

Vi träffas och samtalar kring valda böcker
varannan torsdag klockan 10 med start
13 januari.

Deltagare i studiecirkel ”Fortsättningskurs i
vävning” visar och berättar om hur skapelserna vuxit fram, kl 12-15. Fikaförsäljning
samt lotteri med fina vinster.

KURS: Lär dig sticka vantar

Vårstädning 14 maj

Höstens kurs att sticka sockar följs upp med
kurs att sticka vantar med olika tekniker och
mönster. Varannan onsdag kl 18.30-20.30.
Pris: 50 kronor per termin.
Ledare: Agnetha Jacobsson, 076-109 13 43.
Januari: 12, 26. Februari: 9, 16. Mars: 2, 9

Tillsammans gör vi sommarfint ute och
inne, kl 10-13. Alla städare bjuds på fika.

Boulebana och grillplats

Varsågod att använda. Bouleklot finns
i ”klubbhuset”. Kanske avsluta med
korvgrillning?

Hösten: Stickcafé onsdagar

Fotbollsplan

Vi träffas varje vecka mellan 5 oktober till
30 november kl 18.30-20.30. Ta med dina
alster, inspirera och inspireras, få tips och
råd. Fikapaus. Pris: 50:-

Mitt i byn hittar du gräsplanen i juniorstorlek. Underhålls av bygdegårdsföreningen hela sommaren. Använd gärna
grillplatsen!

Midsommarafton 24 juni

Från kl 12 på fotbollsplanen plockas blommor och stången binds och reses. Kläppsjögänget spelar och leder ringdans. Gå
tipsrundan och fiska i fiskedammen.
Ta med fikakorgen!

Våffelcafé – välkänt vårtecken

Härliga nygräddade frasvåfflor med grädde
och sylt. Söndagar mellan kl 12-15.
Mars: 6, 13. April 3.

Valborgsmässoafton 30 april

Fira in våren vid majbrasan. Ta med bästa
sångrösten. Brasan tänds kl 19.30.

* Aktiviteten kräver medlemskap för att få delta. Läs mer på sista sidan. Reservation för felaktigheter och ändringar.

Den lilla isbanan spolas från december
till och med mars, så långt vädret tillåter.
Tänd belysning ifall så behövs. Snöraka
och klubbor finns att låna i ”klubbhuset”.

Pubafton 1 juli och 5 augusti*
Håll utkik efter mer information.

Cykelfest 5 augusti

Anslås för anmälan. Möjlighet att ansluta till
Pubafton på Bygdegården.

Trivselkvällar 5 och 19 juli, 2 augusti*
Levande musik, mat och dryck. Mer information kommer!

KOMMANDE: Höstens kurser

WORKSHOP: Glasfusing

Under en en helg lär du dig smälta ihop
glas och skapa olika mönster och färger.
Glasfusing används mycket i smyckestillverkning. Mer info och anmälan till
AnnKristin Forsberg, 076-080 47 49.

Vävkurs

Vill du lära dig att väva till hösten?
Kontakta Barbro, tel 070-611 44 20.

Bokcirkel till hösten

Anmälan till Doris Edholm,
tel 070-654 84 81.

* Aktiviteten kräver medlemskap för att få delta. Läs mer på sista sidan. Reservation för felaktigheter och ändringar.

Norrmjöle Camping

I anslutning till bygdegården ligger trivsamma Norrmjöle Camping med 52 platser,
många hyrs ut säsongsvis. Servicebyggnad
med kök, toaletter och duschar.

På Campingen finns också 4-bäddsrum att
hyra. Mer info och boka via Airbnb.
E-post: camping@norrmjole.com
Tel: 0722-255 400.

Bokbussen kommer till Norrmjöle

Mellan kl 17.00-18.00 välkomnar bokbussen
oss på Skatenvägen 26.
Datum: 20/1, 24/2, 7/4, 19/5
Turlista på www.minabibliotek.se/turlista

Studiecirkel i bygdegården

Vilka kurser skulle du vilja se på bygdegården?
Ring 070-588 91 16 och berätta vad du
tycker skulle vara intressant.
Arrangeras i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
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Om Norrmjöle Bygdegård

Bli medlem

Stöd föreningens verksamhet och ta del av
alla aktiviteter. Till exempel krävs medlemskap för att få delta på pubaftnar.
Årsmedlem: 100:-/person eller 150:-/familj.
Andelsmedlem: 1 500:-/2 vuxna skrivna på
samma adress. Avgiften betalas endast en
gång. Andelsmedlemmar får hyra bygdegården till rabatterat pris.
Betalning till BG 5638-7814 eller swisha
123 609 80 16. Ange namn, adress samt
mejladress i meddelanderutan.

Hyr bygdegården för din fest!

Här finns sittplatser och porslin för 100
personer, WiFi, stereo, storbildsprojektor,
hörslinga mm.

1988 bildades Norrmjöle Bygdegårdsförening med syfte att skapa en samlingslokal
för människor i och runt Norrmjöle. Föreningen fick köpa en tomt strategiskt belägen
vid byns infart till förmånligt pris.
Ett år senare monterades en rundloge ner i
Åbyn utanför Skellefteå. Den uppfördes av
ideella krafter och stod klar 1990.
Sommaren 1991 invigdes bygdegården som
den ser ut idag, finansierad med bidrag,
medlemstillskott och lån.
Ideellt arbete är fortfarande en förutsättning för att bedriva verksamhet.
Föreningen uppskattar såväl små som stora
frivilliga insatser. I gengäld kan vi erbjuda
gemenskap – ett bra sätt att träffa och lära
känna nya människor.
Norrmjöle Bygdegård, Skatenvägen 2,
905 82 Umeå
Email: info@norrmjole.com
www.norrmjole.se
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