
  

          

               FLARKEN bladet 
                                     Flarkens Byaråd   nov. 2022 
  
    

         
     Vintern står för dörren med allt vad det innebär. Vi blickar tillbaka på den  

gångna sommaren då vi äntligen kunde genomföra en flarkendag(ar).                                
Byns föreningar deltog med många olika aktiviteter.  

      De stora begivenheterna, försäljningen av den nya boken Flarkens By del 1&2,     
            FIK:s 100-årsjubileum och F.Hus’ Allsång i Parken drog mycket folk. 

      Ett stort tack till alla som hjälpte oss att genomföra alla aktiviteter.   
      Många bybor och även semesterfolk har deltagit i den populära  
      gå- och cykelbingon i byn och Toppjakten i flarkenskogarna              

            Vi välkomnar alla nyfödda och övriga som flyttat till byn under året.         
            Ett litet tips till nyinflyttade och övriga som är intresserade av byns           

historia är att införskaffa boken Flarkens By (se ovan). Årets julklapp i byn 
kanske ?  Eller till de som flyttat från byn. 

              Boken finns att köpa hos Lars P. tel. 0703615892, Vivi A. tel.0702500218               
                     och även på biblioteket i Ånäset och Vuxenskolan i Robertsfors. 
 
        
      

                                                                                  KAPELLET 
 

                                Stickkafé           onsdag  23 nov. kl. 19.oo 
       

                                    Musikkafé       lördag   26 nov. kl. 14.oo       
                             

                                    Nysätrakören, Barngrupperna, Andreas Öberg,  
                                    Anna Forslund och Anette Rogvall. Fikaservering. 
                                         

                                  Julotta            juldagen 25 dec. kl. 9.oo       
 

                                    Kristoffer Hedman, Nysätrakören, Andreas Öberg, m.fl. 

                                                           Glögg och pepparkaka.   

                                                                                                                                    
                          



                                 Mellanbygdens Ryttarförening               

söndag   11 dec. kl. 14.oo 

   Käpphästhoppning, betala och hoppa (tävling). Hinderkörning. 
Avslutning med ridande LUCIATÅG och TOMTE med GODISREGN. 
Inträde som inkluderar fika: Vuxna 50 kr, barn 30 kr. VÄLKOMNA 

 
 
 
                                                        Folkets Hus 

Folkets Hus kämpar vidare efter pandemin. Just nu jobbar man med att ställa i ordning 
för ungdomsverksamhet uppe i gamla serveringen (C-salen) och att förbättra gymmet 
under scenen. Man tänker även denna säsong genomföra SKID- och SKOTERBINGO.                                       

En FLARKENFEST är planerad till den 25 februari.  

                                                          
 
 
          Till sist några tankar från en av Alvin Nilssons dikter, lika aktuella nu som då: 
 
                 Det forskas, och stora kunskaper Precis som man plankor sorterar  
            alltmera nu människan får.   I sämre och god kvalité  
                 Och frågor man hittills blott anat               så får man med arvsanlagen 
                    man numera kanske förstår.    på samma sätt sej bete. 
 
                    Att välja istället för önska      Den svage skall ej behöva  
                    det lär ska bli möjlighet till.     att födas till hårt jordeliv. 
                    Om allting man själv får bestämma            Blott den med begåvning och styrka 
                    då blir det väl jämt som man vill ?              kan bli helt och fullt produktiv. 
 
                                                                   Fulländade mänskor ska skapa 
                                                                   för alla en idealstat. 
                                                                   Den läran var också Hitlers 
                                                                   med tämligen känt resultat. 
 
 
              

          Byarådet tackar för detta år och önskar alla 
                                          flarkenbor m.fl. en 

   God Jul och ett Gott Nytt År 


