VIKTIGA DATUM
18/6

Arbetsdag

24/6

Midsommarafton

24/6

Friluftsgudstjänst på Lunn (EFS)

25/6

Vännforsrodden

7/7

Manneloppet (EFS)

13/8

Vännforsdagen (EFS)

27/8

Surströmming

29/10

Lyxfrukost

Alla söndagar i juni: Sommarcafé i missionshuset (EFS).

HEJ VÄNNFORSBOR
Äntligen, det är nog det ord som jag hört mest de senaste
månaderna. Äntligen har restriktionerna släppt, äntligen får
vi träffas igen, äntligen händer det något!
Vi i Vännfors byaförening säger också Äntligen till allt detta!
Men samtidigt är omvärlden oroligare än på länge.
Byaföreningen har därför beslutat att 50% av intäkterna
från Vännforsrodden i år skänks till de krigsdrabbade i
Ukraina.
I byabladet vill vi i Vännfors byförening tillsammans med
Vännfors EFS och Vännfors tennisklubb ge alla byns
invånare en överblick över de aktiviteter som kommer att
ske över året.
Vännfors är en by med många traditioner och
återkommande aktiviteter som vi är stolta över. Dessa
skapar en helt unik känsla och sammanhållning i byn
oavsett om du bott här i några månader eller i flera
generationer.
Under de senaste åren då vi inte kunnat anordna aktiviteter
som vanligt har det flyttat in flera nya familjer i byn.
Föreningarna hälsar både gamla och nya vännforsbor varmt
välkomna till våra olika aktiviteter.
Byns aktiviteter och projekt drivs av ideellt engagemang så
vi i byaföreningens styrelse vill ta tillfället i akt att tacka alla
engagerade och aktiva bybor för era insatser som på olika
sätt, genom olika föreningar och projekt får Vännfors att
vara en levande by!
Elisabeth Mach, ordförande Vännfors byaförening

VÄNNFORS BYAFÖRENING
Vännfors byaförening jobbar för att skapa trivsel i byn.
Föreningen ordnar aktiviteter och sköter bland annat
skidspåret, badplatsen, fotbollsplanen och lekplatsen
”inibyn”. Föreningens största aktivitet är Vännforsrodden
som arrangeras på midsommardagen varje år.
Även om det finns en del planerade och återkommande
aktiviteter under året vill byaföreningen uppmana till nya
aktiviteter, oavsett om det sker en gång eller blir ett nytt
stående inslag. Så sitter just du inne med någon idé på
aktivitet, projekt eller gemensam anläggning som du saknar
i byn, tveka inte, kontakta styrelsen så ska vi se om det kan
bli verklighet.
Vi som jobbar i byaföreningens styrelse under 2022 är:
Elisabeth Mach, ordförande
Maria Palm, kassör
Kajsa Renberg
Emelie Gullehag
Colin Marklund
Bengt Sjöberg
För frågor och kontakt maila: info@vannfors.se
Många av byaföreningen aktiviteter anordnas av särskilt
utsedda kommittéer, andra av styrelsen. För mer
information om de olika kommittéerna och aktiviteterna gå
in på byns hemsida: vannfors.se, eller följ Vännfors Vänner
på Facebook.
Medlemsavgiften är 200 kr för familj och 100 kr för enskild.
Du kan betala medlemsavgiften via Swish till 1236481220
eller till plusgiro 431 49 79-8. Märk betalningen med namn
och adress (Ex. Svensson, Vännfors 999).

ARBETSDAG
18/6 kl 09.30
Kom och hjälp till att förbereda inför midsommarhelgen
samt att färdigställa lekplatsen. Vi ses vid lekplatsen
”Inibyn”.
Ta gärna med trimmers, åkgräsklippare och andra verktyg.
Byaföreningen bjuder på fika!
Vi avslutar med att inviga lekplatsen.
MIDSOMMARAFTON
24/6 kl 13:00
Midsommarafton firas traditionsenligt på fotbollsplanen med
musik, sång och dans runt midsommarstången.
Ta med eget fika och något att sitta på.
Vill ni vara med och klä stången? Kom lite tidigare!

Midsommar i Vännfors, bild Johanna Palm

VÄNNFORSRODDEN
23/6 kl 13:00
Vännforsrodden går
traditionsenligt av stapeln
på midsommardagen. Om
vädret är med oss
kommer det mycket folk,
så kom i tid!
Vännforsrodden är en
roddtävling inspirerad av
timmerflottningen som
arrangerats i drygt 40 år.
Tävlingen består av en
lagstafett där sträckor
med enskild rodd (en
roddare) och dubbelrodd
Roddbåtarna, foto Elisabeth Mach
(två roddare) varvas.
Vännfors byaförening har
sju specialbyggda båtar av den typ som användes i
timmerflottningen för tävlingen.
Mat, fika, lotter och livemusik finns på plats. Inträde 50 kr
för vuxna, barn gratis.
I år går 50% av intäkterna till de krigsdrabbade i Ukraina.
SURSTRÖMMING
27/8 kl 17:00
Vi samlas i puben i ladugården hos Åsa och Niclas på
Vännfors 73. Byaföreningen fixar surströmming samt
tillbehör. Till barn och andra som inte vill äta surströmming
kommer det finnas alternativ.

Ta med egen dryck.
Anmäl med namn och antal personer senast 20 augusti till:
info@vannfors.se
LYXFRUKOST
29/10 kl 9:00 - 11:00
Välkomna på gemensam byafrukost i missionshuset med allt
gott som du kan önska dig. Du betalar självkostnadspris.
Mer information kommer på hemsidan och Vännfors Vänner
på Facebook.

BALLONGLOPPIS
Datum ännu inte bestämt
Alla som önskar ställer upp ett loppisbord på sin gård och
markerar med ballonger för att guida kunder.
Datum annonseras på hemsidan och facebookgruppen
Vännfors vänner i god tid innan.
UPPRUSTNING AV BADPLATSEN
Badplatsen Skatan är byns gemensamma badplats. Här är
det långgrunt och lugnt. Byaföreningen har fått bidrag från
kommunen för att bland annat fylla på sanden och rusta
upp omklädningsrummet vid badplatsen. Påfyllningen av
sanden behöver dock ske när marken är frusen och
badplatsen har städats upp. Detta kommer därför att ske
först kommande vinter.
FOTBOLLSPLANEN
Fotbollsplanen finns ”Inibyn”. Här finns en aktivitetslåda
fylld med bollar, freesbees och andra redskap.

Kom ihåg att lägga tillbaka grejerna i lådan när ni lånat
dem.
LEKPLATS
Under de senaste åren har byaföreningen arbetat med att
anlägga en ny lekplats ”Inibyn”. Det återstår nu endast att
sätta upp gungställning och plantera bärbuskar. Detta hjälps
vi åt med på arbetsdagen den 18 juni.
SKIDSPÅRET
Under vintern ordnas skidspår på åkern, mitt emot Inibynskylten. Spåret är ca 5 km långt. Det brukar även finnas en
specialsträcka för den som vill undvika de värsta backarna.
BYAGRILL
I byn finns en stor grill som du kan hyra. För betalande
medlemmar i byaföreningen är det kostnadsfritt och för
övriga kostar det 100 kr per dygn att hyra grillen. Maila
info@vannfors.se för att boka den.
VÄNNFORSLEDEN
Vännforsleden är en fantastisk vandringsled med början vid
sågen (ovanför badplatsen). Här finns rastplatser med
möjlighet till eldning, fiske och många äventyr. Leden sköts
numera av Vännfors byamän.

VÄNNFORS TENNISKLUBB
Vännfors tennisklubb driver byns unika
tennisbana som ligger i naturreservatet.
På www.vannfors.se finns information om
hur du betalar medlemsavgift och bokar
tennisbanan.
RENOVERING AV TENNISBANAN
Förra året fick tennisklubben bidrag från
landsbygdsprogrammet och bygdemedel för att rusta upp
tennisbanan, asfaltera och måla ;om.
Kostnadsberäkningarna som låg till grund för bidragen
byggde på offerter från 2020. En uppdaterad offert innebär
en kostnadsökning på 60.000 för upprustningen. De
beviljade medlen täcker därför endast åtgärd av tjälskador
och asfaltering men inte ommålning. Tennisklubben har sökt
ytterligare bidrag och för en dialog med kommunen om
ytterligare finansiering men beslut fattas först i december.
Ett scenario kan bli att banan asfalteras om i sommar och
att provisoriska linjer för spel målas. Ommålning sker nästa
sommar om finansieringen löst sig.
Efter städning och uppsättning av nät, förhoppningsvis i
början av juni, kommer banan kunna bokas för spel. När
upprustningen kan påbörjas går klubben ut med information
om detta.
Vännfors tennisklubb hoppas att tidigare medlemmar
fortsätter och att fler blir medlemmar för att klara arbetet
och möjliggör en nystart av verksamheten när
upprustningen är färdig.

VÄNNFORS EFS
Vännfors EFS vill vara med och skapa en rättvis framtid för
oss som bor i byn och för alla människor. Vi har ett glokalt
(= globalt och lokalt) perspektiv på all vår verksamhet.
Våra aktiviteter består av gudstjänster, café- och
temasamlingar, sångkvällar, sång- och körverksamhet m.m.
Om du vill starta någon barn- och ungdomsverksamhet,
kontakta styrelsen för Vännfors EFS.
Vännforskören övar i perioder och sjunger några gånger per
termin t.ex. på Valborg och Julens sånger. Vill du vara med?
Kontakta Per Wållberg tel 073-054 08 80.
Du är varmt välkommen att delta i våra aktiviteter i
Vännfors missionshus.
Under sommaren 2022 anordnar Vännfors EFS följande
aktiviteter:

• Sommarcafé, alla söndagar i juni kl 13.00-15.00.
Försäljning av fika, tipitält m.m.

• Gudstjänst på ”Lunn” midsommardagen kl 11.00. Ta med
något att sitta på och gärna en fikakorg.

• Manneloppet anordnas för första gången torsdag 7 juli.
Mer information om detta kommer.

• Vännforsdagen lördag 13 augusti kl 13.00-15.00, med
Ivars band och ”Magi Pepes Mini-Tivoli ”.

STÖTTA VÄNNFORS EFS
Verksamheten bedrivs med hjälp av ideellt arbete och
insamlade medel. Du kan stödja Vännfors EFS förening på
olika sätt.
Bli medlem: Medlemsavgiften är 150 kr per år och betalas
till bankgironummer 5952-3837

Skänk en gåva: Kan sättas in på ovanstående
bankgironummer, eller Swisha till 123 477 80 80 alternativt
lämna din gåva i samband med en aktivitet i missionshuset.
Bli månadsgivare: gör en automatisk överföring till konto
8420-2693 360 590-6. 2022 går EFS insamling till Somalia,
för nödhjälp till de områden som drabbats av torka och
svält.
Hjälp till med praktiska saker: Kontakta Annica Johansson
tel 070-675 43 17.
MISSIONSHUSET - HUSET MITT I BYN
Missionshuset ska vara en plats där alla åldrar kan mötas
och trivas.
Om du vill använda
missionshuset för t.ex. dop,
vigsel, minnesstund eller
studiecirkel kan du kontakta
Susan Palm, 070-216 66 78.
Genom vårt samarbete med
Vännfors byaförening, kan alla
föreningar med säte i Vännfors, använda våra lokaler
kostnadsfritt.
KONTAKT
Om du vill ha mer information kontakta någon i EFS styrelse
Carl-Johan Palm ordf.
Marie-Louise Marsjögård
Curt Edlund
Bengt Hedberg
Per-Ivan Palm
Annica Johansson

