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Julkonsert den 20 december

Foto: Li Tengvall

Vi tar gärna emot donati oner 
och/eller bidrag 

ti ll vår Sti pendiefond 
Betala ti ll BG 120-5319 

och ange ”Sti pendiefond” 

Stipendiefonden 

Du glömmer väl inte att  betala årsavgift en för 2013
150 kronor per person 

ti ll BG 120-5319

Medlemsavgiften 

Inbjudningar från våra Syskongillen har kommit.

Är du intresserad av att  besöka något av Gillena?? 

Kontakta då Gillets sekreterare, Nils-Åke Nilsson, 
0430-715 65, 0705-31 13 45
e-post: nils-ake@nilsson.bz 

12 januari - Ystad
12 januari - Lund

19 januari - Landskrona
9 mars - Laholm

20 april - Ronneby
25 juni - Flensborg

Aktuellt

Julkonserten, ”Strålande Jul”, i Ysby kyrka bjöd på en 
ti ll bristningsgränsen fylld kyrka. Inte en plats ledig, 
snarare tog alla extrastolarna slut.

En helt fantastsik kväll med den lokala vokalensemblen 
Voizone som bjöd på en variati onstrik repertoar. Man 
bjöd på allt från Bereden väg, Jingle Bells och White 
Christmas ti ll Rudolf, It may be winter outside och Gläns 
över sjö och strand.

En oförglömlig konsertkväll som vi delade med många 
andra denna kväll.

I mitt en av konserten gavs utrymme för en julandakt 
som traditi onsenligt hölls av vår Gilleskaplan Katarina 
Bäckelin. Budskapet denna kväll  -  ” var inte rädd” - tror 
jag uppskatt ades av alla närvarande.

På grund av för få anmälningar tvingades vi ställa in den 
eft erföljande samlingen i Stallarna. Vi hade planerat för 
att  vi skulle avrunda kvällen ti llsammans med en land-
gång, öl och kaff e/glögg. Men av dett a blev inget i år. 
Kanske var konserten för nära jul för att  det skulle passa 
in i planeringen för de fl esta.

Men vi gör ett  nytt  försök i december 2013.

Från oss alla i Rådet ti ll er alla 
vill vi önska ett  rikti gt 

Gott  Nytt  År


