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100-årsjubileet den 11 augusti
Festen blev en succé. Biskopen Mikael Mogren inledde med att berätta om tillkomsten av
Biskopsängen. Om hur viktigt det var då med koloniträdgårdar och hur mycket de betyder nu
för rekreation och vila. Han gav också en bakgrund till ordet paradis. Detta kommer från de
oaser i mellanösterns öknar. Ett område med vatten och växtlighet. Många av oss kolonister
tycker ju också att Biskopsängen är ett sådant paradis.
Festen fortsatte sedan med mingel och lite bubbel, tills Sven-Erik Åhlander bjöd till bords.
Bord som var underbart vackert dukade. Både förrätt och varmrätt var fantastiskt goda. En
kolonist tyckte att det var det godaste hon någonsin ätit. Tack Petterssons på Utvreta för
detta. Under minglet underhöll Per-Arne Rönngren, Ylva Yngvesson och Esbjörn Ferm med
mingelmusik och en hyllningslåt till Biskopsängen.
Mor och dotter Sangemark, Irene och Hanna underhöll oss sedan med sketcher och sång,
mycket uppskattat. Irene framförde också en sketch som handlade om damklubben och dess
vedermödor. Därefter var det dans till The Partyz tills söndagen timade.
Eva och Sven-Erik Åhlander samt Mona Holmgren har lagt ner mycken tid och möda för att
festen skulle bli en succé, så ett stort tack till er.
Men också ett varmt tack till alla ni andra som hjälpte till för att göra festen till årets höjdpunkt.
Tack också till målargruppen för era fina konstverk som ni satte upp.
Synen en uppföljning
En uppföljning görs den 23 augusti. Trots sommarens torka, har det ändå växt en hel del.
Tyvärr så ha detta medfört att alldeles för mycket växtlighet hänger ut på vägarna. På vissa
ställen så mycket att den riskerar att skrapa bilarna. Så ta sekatören och klipp.
Bilder från förr
Ett bildspel på cirka 300 bilder gick under delar av middagen. Jag vill gärna ha förslag på vad
vi kan göra med dessa bilder. Skicka eller ring gärna till Björn Qvarfort,
bjorn.qvarfort@hotmail.com 070 328 60 31.

___________________________________________________________________
www.biskopsangen.se

gilla oss på facebook

Månadsinformation

Augusti 2018

Ljusfesten den 25 augusti
Ljusfesten är ju en fin tradition, som tyvärr har fått färre deltagare de senaste åren. Hjälp till
att bryta trenden och visa Biskopsängen från sin ljusaste sida. Som vanligt utses en vinnare.
På festen spelar också The Partyz, samma band som spelade på 100-årsjubileet.
Fritidsklubbens nästa aktivitet
Sopplunch lördag 1 september kl.13.00 i föreningslokalen. Anmälan till Lasse och Gun 02112 49 23 eller 070-512 08 15 senast den 26 augusti.
Alla är hjärtligt välkomna till fritidsklubbens aktiviteter.
Höstmötet
Höstmötet blir söndagen den 16 september kl 15.00. OBS tiden
Att teckna/måla tillsammans.
Detta är en aktivitet som pågår i sommar. Birgitta Ernlund och Anna Lönnroos Lanzarin håller
i det hela. Det finns inga krav på förkunskaper, utan alla som vill teckna/måla är välkomna.
Sammankomsterna i föreningshuset på söndagar kl 15.00. Det är bara att komma.
På 100-årsjubileet hade gruppen mycket uppskattad utställning med sina konstverk. Aktiviteten håller på tom augusti månad. Kan tänkas ytterligare någon söndag
Vägarna och hastigheten
Den torra sommaren har medfört att vägarna varit i bra skick. Nu har dock regnet gjort att
gropar har bildats. Fyll igen så fort det går.
Allt för många bilförare håller inte hastigheten 15km/tim. Orsaken till hastighetsbegränsningen är att vägarna är smala, plötsliga uppdykande av barn eller ”lekande pensionärer ”
bakom häckar och staket. Ingen vill väl var orsak till en olycka och dessutom blir slitaget på
vägarna mindre. Det kan inte vara svårt att hålla hastigheten.
Vi har i dagarna satt upp nya skyltar om ”utfart Skultunavägen” på Paviljongvägen och Övre
Åvägen. Orsaken är att gäster på Biskopsängen ibland har haft svårt att hitta ut och därför
kört mot enkelriktningen.
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