
Till medlemmarna i HIF

Hösten har kommit och på ön är allt lugnare.
I HIF försöker vi hitta aktiviteter som är Coronasäkrade. Vi har fortfarande vårt skolhus att ta hand om, även om vi 
inte kan arrangera aktiviteter som ger oss inkomster.
En sak vi kan be om är att alla betalar sin medlemsavgift till HIF. Betala gärna för alla i familjen som 
är över 18 år. Meddela vid inbetalningen för vilka medlemsavgiften betalas då medlemskapet är 
personligt.
För ett drygt år sedan bytte vi till brutet räkenskapsår. Det betyder att medlemskapet gäller från 1/7 till 30/6. 
Många tror nog att medlemsavgiften är betald för detta året, men vår kassör Erika kan konstatera att inte många 
har betalat för verksamhetsåret 2020/2021.
Medlemsavgiften för 2020/21 (1/7–20 till 30/6–21) är oförändrat 100 kronor per person –  swisha till 123 
050 27 65 alternativt betala till bankgirokonto 884-5034. 
Det finns också möjlighet att betala på QR-kod som sitter uppsatt i Posthuset.

Datum för aktiviteter, i regi av HIF eller andra:  
29 oktober ANDAKT 
Andakt hålls av Andreas Pervik, ny präst i Klövedals församling, kl. 15.30 i skolhuset. 
Efter andakten blir det kaffeservering.

LJUS PÅ ÖN
Vi går in i årets mörkaste period och från HIF:s sida skulle vi tycka 
det var roligt om många ville lysa upp sina hus och trädgårdar lite 
extra under vintermånaderna. Kanske kan vi sätta lampor på timers 
inne i husen också, så ser ön inte så 
obebodd ut. Vill du pynta med belysning i trädgården är det extra 
välkommet. 
Smögen har sitt Islands of Light, Alingsås sitt Lights in Alingsås. 
På Härön skapar vi som bor på ön en ljusare ö själva. 
Tillsammans gör vi vintermånaderna ljusare på ön.

28/11 GRANRESNING MED JULMINGEL I SVÄNGEVIK 
Vår traditionella julpub i skolhuset kan av förklarliga skäl inte hållas i 
år, men träffas vill vi!
Klockan 15.00 den 28/11 reser vi årets julgran i Svängevik. 
Granen kommer precis som förra året från Alefjäll.
Stora som små – ta på er tomtemössorna, lusseglittret och kom till 
HIF:s julmingel! Riktiga jultomtar är extra välkomna!
Vi reser granen med nya ljus och firar in julen med glögg, varm chok-
lad och julens härliga smaker och dofter. Bjud gärna på smakprov 
från ert eget julgodis och julbak också! Ingen skall gå hem i stugan 
utan att vara lite mätt i magen!
Betalar för kalaset, gör du beroende på vad du tycker om 
granen. 0 kr för ful, 50 kr för snygg, 100 kr för extra fin!
Häftigaste jultomten får en öl eller ett glas vin, och det kan alla köpa sig 
också.  Hjärtevarmt välkomna!

Missa inte att Magasinet har öppet 2 lördagar till under hösten och bjuder in till julbord i november-december.

Titta på www.haron.se och håll Dig uppdaterad. Inbjudningar och 
information kommer också att anslås på färjan och i posthuset. Glöm inte att anmäla Dig till vår facebookgrupp 
-  Vi på  Härön. 

Vi önskar alla en fortsatt skön sommar och hoppas att ni alla är friska. Ta hand om varandra!

Styrelsen för Häröns Intresseförening
gnm Anna-Karin Jansson, 
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Bild från förra årets granresning. 
Den 28 november är det dags 

för årets granresning & julingel! 


