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Hej föreningsmedlem!
Hösten är här, dags att summera sommarens
händelser.
Simskolan
Årets simskola genomfördes med fina resultat
trots en något kylslagen hög- sommar. Den
samlade ca 45 deltagare under de 3 veckor den
pågick. På sim-borgarmärkets dag togs 122 (!)
märken.

Fotbollsturneringen lockade hela 12 lag som
kämpade om de fina medaljerna i Strána Cup.
Rättvisa skipades av domare Lars Borgström.
Unga som gamla kämpade helhjärtat. En av
ungdomarna så helhjärtat att han fick besöka
sjukhuset med gipsat ben som följd.

Loppmarknad
Denna var som vanligt fylld med massor av
saker att fynda bland. Många besökare och bra
ruljans gav ett fint tillskott till föreningens
verksamhet.
Hälleviksstrandsveckan
I samarbete med HKSS och i år även Mitt Andra
Hem anordnades på nytt detta arrangemang.
På konstutställningen hade hela 13 utställare
tillfälle att visa upp sina fina alster. Vernissagen
lockade många som var nyfikna på vad
utställarna skulle visa upp i år.
På onsdagens nostalgiafton fick Jelly Belly’s oss
att minnas tillbaka på gamla goa låtar. Mycket
folk kom och njöt av denna fantastiskt fina
sommarkväll.

Allsången med Gåke var mycket populär med
sång och historieberättande, som fick många att
skratta så att dom fick ont i magen.

….…., vänd.

Kulturvandringen under ledning av Bertil Berg
lockade nästan 50 intresserade. På ett mycket
intressant, levande och roligt sätt,
tog Bertil med oss med genom delar av
Hälleviksstrands historia. Berättelser runt
sillperioderna, branden 1905, kuttrarnas historia
och mycket annat, som fångade åhörarna intresse
denna härliga hög-sommardag.

Avslutningen på lördagskvällen, med den
traditionella Irländska pubaftonen, lockade de
flesta besökarna under veckan.
Hela 360 personer fick trängas i tältet då det var
lite för kallt att vistas utomhus den kvällen. Efter
grillspett och dryck från Mitt andra hem, blev
det hög stämning med mycket dans och sång till
den med-ryckande musiken.

Anders Båt och Brygga tog med både barn
och föräldrar ut på ett spännande sälsafari.
Tavlebord var med för första gången och
många passade på att handla närproducerat
på riktigt nära håll – på gångavstånd.
Sjöräddningssällskapet besökte oss bara en
liten stund, då dom fick ett akut uppdrag.
Några fick i alla fall tillfälle att gå ombord
och som hastigast titta in i Ilse Sanne.
Matchracingen lockade 4 båtar som fick utmana
varandra i en spännande tävling.
Minidiscot lockade som vanligt många barn som
fikade med korv och bröd. När discomusiken
drog igång, så sjöng de flesta barnen högljutt
med i de populära låtarna.
Dösnack” blev en mycket intressant stund,
där Peter Wahlquist berättade om kriminalromanens historia på ett sätt som riktigt
’fängslade’ åhörarna.
Totti Abrahamsson med lott nr 36 tog vinstlotten
i kajaklotteriet.

Främjandet tackar alla som medverkade till att
Hälleviksstrandsveckan 2012 blev ett populärt
och trevligt arrangemang,
Vår förhoppning är att detta återkommer även
nästa år men det behövs fler frivilliga som är
med i planeringen.
Vill du vara med och påverka och göra ett nytt
Hälleviksstrandsveckan så ring –
Jonas Österberg 0722 – 138265 eller
Roger Andersson 0703 – 440285

LUP
Vårt utvecklingsprojekt inom Terra & Mare
upphör from den 30 sept och skall nu slutredovisas. Föreningen har för avsikt att ändå
driva projektet vidare med hjälp av nuvarande
organisation.
Referensgruppen kommer att samlas till ännu en
arbetsdag den 10 nov i Lokalen för att utvärdera
och planera hur vi skall gå vidare.
De förslag som hittills utarbetats av
arbetsgrupperna kommer att publiceras under
hösten. Håll koll på föreningens hemsida som
snart kommer att utökas med mer info,
www.halleviksstrand.se.
Även om det till synes inte hänt så mycket på vår
webplats under sommaren, så har
utvecklingsarbetet ändå fortsatt.
En helt ny del har utarbetas som skall kunna
presentera Hälleviksstrand på ett bättre sätt.
Kommer så småningom.
Hemsidegruppen behöver fler skribenter och mer
material så att vi kan fylla på med intressant
innehåll,
Om du har något du vill berätta om
Hälleviksstrand, personer, platser, fotografier,
berättelser, mm eller om du bara har tid över,
kontakta –
Christer Oscarsson tel 0705-509464

Kommande aktiviteter
”Norakaffe” i Lokalen kommer att anordnas
tisdagar under oktober och november med start
tisdagen den 2 okt kl. 14-16.
”Räkfrossa ” med dans till levande musik i
Lokalen lördagen den 3 november kl. 19.
Anmälan till: Gun-Britt Söderström
tel. 52302 eller Evy Johansson tel. 52520
Datum för höstens afterwork i Lokalen är:
28 sept, 26 okt, 30nov.
Lucia
Vi behöver hjälp med att ordna Lucia-firandet i
Lokalen i år. Om det finns någon som har idéer
kring detta kontakta Carina Brockmar , tel
52661, 0708-258841
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