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Fardhem Bygdegårdsförening  
håller årsmöte lördagen den 25 februari kl 19.00  

i bygdegården 
Förhandlingar, kaffe, smörgåstårta och bingospel 

Hjärtligt välkomna! 
 
 

Medlemsavgiften för 2017 är 100 kr/medlem över 18 år.  

Det går bra att betala sin medlemsavgift på föreningens 

bankgiro 785-6479.                                                                

OBS! Glöm inte att skriva ditt namn. 

Vi hoppas att du även i fortsättningen vill vara med och 

stödja socknens bygdegård! 



 Fardhem Röda Korskrets 
håller kretsstämma 

söndagen den 26 februari kl 14.00 
 Fardhem Bygdegård 

 

Regionrådets ordförande Per Lindqvist berättar om resan                 
till Genevé och Solferino  

             
Kaffe med semla/smörgås 

Blomlotteri 

Hjärtligt välkomna! 

 

Fardhems Idrottförening 

håller årsmöte i klubblokalen  

söndagen den 26 februari kl 19.00 

Välkomna! 

PUB-afton i bygdegården den 

18 mars kl 20.00 

Välkomna! 



Fardhem Hembygdsförening  

håller årsmöte i bygdegården  

söndagen den 26 mars kl 13.00. 
Program 

Årsmötesförhandlingar 

Bilder, inspelade intervjuer mm från Fardhem IFs   
80-åriga verksamhet 

Kaffe, gott fikabröd och trevlig samvaro 

 

 

 

 

 

 

 
Det går bra att betala medlemsavgiften i hembygdsföreningen 

50 kronor på vårt konto  

8055-6 3405 4981 i Sparbanken Gotland.  

                   Glöm inte att skriva ditt namn! 



Vad gör du om ett barn 

Ramlar i trappan och tappar medvetandet? 

Sätter i halsen och inte kan andas? 

Cyklar omkull och bryter armen? 

Får en kopp hett kaffe spilld på sig? 

Första hjälpen -- Hjärt-/lungräddning för barn 

Rödakorskretsarna i Linde/Lojsta och Fardhem                 

ordnar kostnadsfri utbildning om barnolycksfall 

 * Torsdagen 16:e februari kl 18 i  Fardhem bygdegård 

 * Måndagen 20:e februari kl 18 i  Linde skolhus 

Utbildningen är på tre timmar plus en halvtimmes fikapaus 

Korta teoripass varvas med många praktiska övningar 

Vi ser gärna att både mammor, pappor, farfäder och mormödrar kommer 

Begränsat antal deltagare, anmäl er i tid! 

Anmälan senast söndag 12:e februari till 

   Josefin Levander tel 073 704 87 98  mail: josselevander@hotmail.com 

   Sture Nygren         tel 488 102  mail: nygrens.linde@telia.com 

Utbildningen bekostas av Röda korset. Du får gärna bli medlem och/eller lämna en 
slant i vår bössa. 

 
 

Vi samarbetar med 

mailto:josselevander@hotmail.com

