FÖRENINGEN NOSABY KYRKA OCH BYGD

Nosaby i december 2016

Medlemsbrev och kallelse

Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte 2017
Vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet tisdagen den 14 mars 2017 kl
18.30 i Nosaby Församlingsgård. Sedvanliga förhandlingar.
Snart är det dags att summera det gångna årets verksamhet. Till årsmötet hade tyvärr
vår ordförande Alvar Karlsson insjuknat och Göte Persson utsågs att leda
förhandlingarna. Någon utfärd gick inte att genomföra detta år. Det blev i stället den
välbesökta Hemvändardagen i medeltidstema den 17 september som blev årets
höjdpunkt. Vi ser också dagarna inför Påsk- och Allhelgonahelgen som väldigt givande.
Vid dessa tillfällen bjuder församlingen kyrkogårdsbesökare på kaffe och vi deltar i
serveringen. Föreningen har skärmutställning och visar bilder från vår
verksamhet.
Boken del 2 finns fortfarande och säljs till reducerat pris, 280 kronor.
Cirkelarbetet fortgår alltjämt med månadsträffar och varannan måndag
i Församlingsgården. Gravinventeringen pågår och förslag finns att vi skall arbeta med
en återblick i böckernas innehåll.
Våra månadsmöten hålls som vanligt en tisdagskväll i månaden kl 18.30 vår och höst och
annonseras fredag eller lördag i Kristianstadsbladet.
Gå gärna in på kyrkans hemsida: http://svenskakyrkan.se/nosaby
Årsavgift och vädjan
Vi bifogar medlemskortet för år 2017 och önskar att medlemsavgiften på 50 kronor
betalas via bifogad bankgiroavi på bankgiro nr 5708-4055. Vill Du dessutom stödja
föreningen med ett extra bidrag, är vi naturligtvis glada även för det. Vi vill även passa
på och rikta ett varmt tack för de bidrag som inkommit under det här året!
Kassören vädjar att Du väntar till februari 2017 med att betala medlemavgiften!
Ert medlemsnummer står på kuvertet och giroblanketten.
Med tack för det gångna året och för Ditt fortsatta stöd

vill vi tillönska Dig en God Jul och ett Gott Nytt År 2017!
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