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VIKARBYBLADET
Aktiviteter i sommar

 


Kioskförsäljning vid Lissand
Vikarby IK sä ljer fika och glass
Ö ppet vid matcher

Atelje Siljansvik
Ö ppet 11.00-17.00 varje dag i sommar.
Må lningar, akvareller och textil konst

Sätergårdens Pensionat
Fredag 2 juli 14.00 - 19.00
Ö ppen rosdag - trä dgå rdsservering sä ljer
kaffe/te/saft och kaka.

Vikarbygården vikarbygarden.se
V 25-33 Vikarbyns gamla kapell ö ppet
dagligen med utställning, hitta
fågelholkar och vandra i Vikarbyn

Minigolfbana i Vikarbyn
Spela minigolf nere vid bå thamnen i
Vikarbyn.

Vikarbydagarna 15-18 juli
(Programpunkter alla dagar sida 2)

Bildtipspromenaden

Mycke nöje i Vikarbyn !
Det blir inget midsommarfirande i å r, men vi ser fram
emot Vikarbydagar med aktiviteter dä r vi kan hå lla
avstå nd enligt Folkhä lsomyndighetens
rekommendationer. Mycke nö je blir det ä ndå med
familjeaktiviteter, aktiviteter i Lissand, byloppis, Café
med å rets Vikarbybakelse, byavandring, bildpromenad,
musikunderhå llning, med mera. Vi kan kö pa lotter och
trasmattor utanfö r Emvivi och njuta av konst på Atelje
Siljanvik och Vikarbygå rden. Under hela sommaren kan
vi njuta av god mat, naturupplevelser och shopping.
Nominera Å rets Vikarbybo och Fö retagare senast 4 juli!
Motivera ditt val och lä gg i Byafö reningens brevlå da
(mittemot Hemkö p) eller maila
nominering@vikarbyn.se
Fö r aktuell info se Vikarbyns hemsida vikarbyn.se

Måndag -söndag, lappar hä mtas vid
affä ren.

Varmt välkomna!

Lördagen

Vi fö ljer sjä lvklart Folkmyndighetens rå d och
rekommendationer!

Loppis i byn frå n 10.00
Gö r din loppis synlig på loppiskartan
Anmä l dig till:
vikarbydagarna@vikarbyn.se

Söndagen
Café i Bystugan frå n 12.00

Nyhetsbrev
Vill du har Vikarbybladet och andra
utskick via mejl? Anmä l dig till,
nyhetsbrev@vikarbyn.se

• Håll avstånd
• Tvätta händer
• Stanna hemma vid minsta symtom
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Vikarbydagarna 15-18 juli

LÖRDAG 17 juli

Hela programmet kommer att finnas på
hemsidan vikarbyn.se. Samt aktuellt
dagsprogram kommer att finnas på
anslagstavlan i byn.

Loppisdag i byn frå n 10.00

SÖNDAG 18 juli
Café i Bystugan 12.00-16.00
12.00 Fika på å rets Vikarbybakelse
12.00 Vikô rlå tar spelar lå tar frå n Vikarbyn
13.00 Byavandring
14.00 Skivor till kaffet
15.00 Å rets Vikarbybo och Å rets Fö retagare
15.30 Rä tt svar på bildtipspromenaden

Bildtipspromenaden må ndag - sö ndag
(lappar hä mtas vid affä ren)

TORSDAG 15 juli
Vikarbygården 8.00 - 16.00
Programpunkter fö r hela familjen,
Tankar, texter, toner, konst i kapellet,
gå rdsvandring med nyckelord
9.00 - 16.00 ”Kyrkkaffe” i serveringen, 25 kr
19.00 Musik vidgar vyer - konsert i kapellet

Aktiviteter alla dagar 15-18 juli:
Ateljé Siljansvik 11.00-17.00
Visning av må lningar, akvareller och textilkonst

FREDAG 16 juli
Aktiviteter på Lissand 12.00-15.00
- Prö va på att ro kyrkbå ten
- Spela Vippa
- VM Speed shooting
- Kioskfö rsä ljning, fika och glass
- Korvgrillning
- Golfbollkastning
- Flera fria aktiviteter
OBS! stä lls in vid då ligt vä der
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Emvivi Vävstugan 11.00-16.00
Fö rsä ljning av trasmattor och lotter
Vikarbygården 8.00-16.00
Hitta fågelholkar, gårdsvandring, utställning ”bara
en strumpa” och tipspromenad för Världens barn

Nöjen, shopping och naturupplevelser
 


 


NYTT OCH GAMMALT

Ö ppet må ndag-fredag 11.0018.00, Lö rdag 11.00-14.00

GREEN OWL TRAVEL

Naturupplevelser och
Guidade turer,
greenowltravel.se

 


karltovasensfabod.se

Butiken ö ppen varje dag frå n 28
juni 11.00-19.00
Baddrä kter, ljusstakar, snygga
tallrikar, plä dar, en massa fina
presenter!
Creperie uteservering ö ppet
varje dag frå n 28 juni 12.00-20.00

HATTITYDEN, egentillverkade
hattar i olika former,
hattityden.se

INGVARA

Vikingaliv i rö kens rike
Tidsresa i Byn Ö ja,
må n, lö r, sö n 11.00-17.00
Boka biljett, ingvara.se

Ö ppet fö r besö kare 17 juni–8
augusti onsdag–sö ndag 12.00–
16.00
Visning och berä ttelser om
fä bodlivet fö rr och nu. 12.30
och 15.00.

