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 Hej kära bybor!   

Juni och juli är nu bakom oss och vi har fått njuta av riktig sommarvärme här ovan polcirkeln! 
 
Först en liten tillbakablick på våra aktiviteter: 
Friluftsgudstjänsten i Bomminniemi under midsommaren blev välbesökt och uppskattad. Vädret 
var på vår sida, vilket vi får tacka högre makter för.  
 
Sommarcaféet varje söndag i juli var populärt och besökare kom från när och fjärran. Roligt! 
 
Tipspromenaden 5 - 31 juli hade ca 80 deltagare. Härligt att det finns så många aktiva människor i 
byn! Det var två tipsomgångar med olika frågor för barn och vuxna. Här kommer namn på 
vuxenvinnarna: 
Omgång 1.      Omgång 2. 
1:a pris Birgitta Greus    1:a pris Madeleine Lundgren  
2:a pris Kristoffer Tano    2:a pris Pia Lakkapää  
3:e pris Tommy Sandström   3:e pris Johan Mäki  
                    
Alla barn som var med får ett pris eftersom de var så otroligt duktiga på att svara rätt! Ta kontakt 
med någon i styrelsen så fixar vi det.  
De rätta svaren på tipsfrågorna kommer att sättas upp på anslagstavlan vid Bygdegården. 
 
Nu ser vi framåt! 
 
  21/8    Nationalälvdagsfirande i Bomminniemi kl 20:00 
                KIF bjuder på kaffe/te med dopp. 
 
  11/9    Vandringens Dag 
                STF har utnämnt detta till Vandringens Dag för att få hela Sverige att vandra. Vi vill 
 uppmärksamma detta genom att uppmuntra alla att vandra från landsvägen till 
 Bomminniemi. Det kommer att vara tipsfrågor längs den vägen. Nere i Bomminniemi 
 bjuder KIF alla vandrare på hamburgare med tillbehör. Tid kl 16-18 
 
  1/10   Världens Barn - Bygdegården kl 15-17 
                KIF kommer även i år att delta i insamlingen till förmån för Världens barn. 
                Har du något du kan bidra med t ex hembakt bröd, handarbeten eller annat 
                så ta med dig det till Bygdegården eller kontakta någon i styrelsen så hämtar vi det. 
                Tips: skriv gärna vad det du bakat/lagat innehåller.   
 
Slutligen hoppas vi kunna träffas och ha Dopp i Kopp någon gång i oktober och Julgröt i 
december men vi måste först veta vilka restriktioner som gäller innan vi bestämmer datum. 

                                                                                           
Ha en fin sensommar och höst!  
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