
Körsbärsbladet 
Från Träffpunkt körsbärskullens ekonomiska förening                                   Nr 3 
Hej alla medlemmar och intresserade. 

Medlemsantalet i vår förening fortsätter att stiga, nu är vi 127 medlemmar. 

Onsdagsträffarna har fortsatt på Körsbärskullen och vi har haft 3 arbetsdagar i då vi har målat väggar 

mm. Nu är alla branddörrar monterade och handikapp-rampen är klar. 

 Öppet hus – arrangerades den 2 februari med ett överväldigande stort antal besökare. Inger i Emarp 

hade bakat ostkaka som föreningen bjöd på med stor åtgång. 

Kulturskolan bjöd på teater i matsalen. I idrottshallen kunde man prova 

på olika sporter.  I träslöjdssalen var det tovning, pappersvikning och 

loppis. På övre plan visade Pannipa sina behandlingar och bjöd på 

nyttig dryck. I matsal/bibliotek fanns SPF, Studieförbundet 

Vuxenskolan, Reko-ringen och vår egen förening.   

 

                      

Stick-café – har samlat ett gäng damer första onsdagen i månaden under våren. Fortsättning 

kommer i höst, även herrar välkomna! 



Studieförbundet Vuxenskolan har under våren haft kurser i tovning, matlagning, munspel, ystning. 

I mars kom återigen Jan Lorentzon och berättade om vad som hände 1969 i världen. Mycket 

intressant och följdes av sedvanlig frågesport. 

Denna månad hade vi också vår första årsstämma. Till styrelse valdes Karina Svensson, ordf, övriga 

ledamöter  Petra Rehn Andersson, Caroline Hemmingsson, Lena Dahl och Leif Haraldsson. 

I april på ”dymmelonsdagen” var det musik-quiz à la Mats 

Nyström. Härlig musik från 70 och 80-talet, men vad hette 

banden?? Ett gäng från Rumskulla; Lallez hade fått reda på 

detta och kammade hem segern. 

I maj samlade Kjell Birgerssons bild och berättarkväll många 

deltagare. Från Snippen till Björksnäs var temat för kvällen.  

Ca 25 personer kom till invigningen av 

grillen och kunde konstatera att den fungerar 

mycket bra.          

 Körsbärskullen och 

Hembygdsföreningen har inlett 

ett samarbete o sköter nu 

gemensamt alla gräsytor kring 

skola o Hembygdsgård enl. ett 

uppgjort veckoschema. All utrustning finns på plats, vi 

vill ha hjälp av flera medlemmar som kan offra tre 

timmar före en helg under sommaren. Meddela 

styrelsen när Du kan. 

 

Sommar/höst på Körsbärskullen 

Loppis kommer att starta på Bullerbydagen den14/7 och sedan fortsätta på Körsbärskullen v 29-33. 

Vi hoppas också bjuda på lite mer såsom föreläsningar, utställningar, musikquiz mm. 

Se körsbärskullen.se 

 https://www.facebook.com/groups/106116950204795/?ref=group_header 

Styrelsen för Träffpunkt Körsbärskullens ekonomiska förening 
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