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Midsommarfirandet på lejet
Vi reser och klär majstången kl.10.00 på midsommarafton – kom dit med barnen och hjälp till! Och tag
gärna med blommor och grönt, så blir stången riktigt
vacker.
Vitemöllas glada och duktiga spelemän repar samtidigt, så det blir skön musik till arbetet. Spelar du
själv något instrument, är du hjärtligt välkommen att
förstärka orkestern!
Dansen kring majstången börjar traditionsenligt kl.
14.00. Plats som tidigare: Möllehällan.

Efter årsmötet blir det i vanlig ordning Hamnfest
kl. 19.00.
Precis som i fjor kommer vi att ta en entréavgift.
Avgiften, 50:-/vuxen (från 18 år), förväntas täcka
kostnaderna för orkestergage, bordshyra och andra
därmed förenliga kostnader.
Entrébiljetter kommer att säljas under kvällen.
Medtag gärna jämna pengar, tack!

Vem vill leda sångerna kring majstången?
Maria Frelin som i sin vackra folkdräkt brukar leda
sången kring majstången, är tyvärr förhindrad i år. Vi
söker därför med ljus och lykta efter en ersättare!
Meddela festkommittén (Maria Nilson, 0414-707 73,
hemmabasen1@gmail.com) om du känner dig hugad
att ställa upp, eller har något tips om någon annan.
Detta är naturligtvis ett viktigt hedersuppdrag, så
hör av dig idag!
Lejeföreningens årsmöte och Hamnfest 13 juli
Härmed kallas till Lejeföreningens årsmöte fredagen den 13 juli kl. 16.00 vid Postahuset. Endast för Lejeföreningens medlemmar – se till att betala medlemsavgiften dessförinnan! Ärenden enligt stadgarna.

Har du betalat medlemsavgiften för 2018?
Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till
Lejeföreningen? Endast 200 kr per hushåll. Medlemsavgiften är nödvändig för att kunna vara med på
t.ex. årsmötet och Mingelkvällen!
Har du slarvat bort inbetalningskortet så finns ett
sådant att tanka ner från vår hemsida – direktlänken
är http://vitemolla.org/onewebmedia/Lejeforeningen
Arsavg2018_Lag.pdf.
Du kan också betala in direkt till Vitemölle Lejeförenings bankgiro 809-1431. Glöm inte ange namn
och adress!
OBS! Årsavgiften täcker endast direkta kostnader.
Både styrelsen och festkommittén arbetar helt ideellt!
Mingelkväll 26 juli
Lejeföreningens otroligt populära Mingelkväll börjar
kl. 19.00 den 26 juli. OBS! Endast för medlemmar!

➥

Vill du vara med i festkommittén?
Alla våra trevliga fester här på lejet kräver en hel del
förberedelser och arbete, som vår populära och uppskattade festkommitté leder.
Men nu behöver den nya glada krafter till kommande arrangemang. Så vill du dra ditt strå till stacken
för en period så hör av dig! Kontakta festkommitténs
sammankallande Maria Nilson, tel. 0414-707 73,
hemmabasen1@gmail.com.
Yoga vid Postahuset i sommar!
Även denna sommar får du möjlighet att prova på
kundaliniyoga vid Postahuset. Man behöver inte ha
någon erfarenhet av denna yoga tidigare. Det som utmärker den är att de flesta kroppsställningarna är relativt lätta att utföra. Nästan alla människor kan göra
övningarna, även om man är äldre eller inte har tränat på länge. Du behöver inte heller vara vig eller i
fysisk toppform. Man brukar kalla denna yogaform
för aktiv och dynamisk.
Kostnaden är 100 kr per gång. Du betalar på plats
vid varje tillfälle som du deltar. Medtag egen kudde,
matta eller filt att ligga på. Välkomna!
Datum: 2, 9, 16, 23, 30 juli samt 6 augusti. Vi börjar
kl. 7.30 varje gång.

Man kan inte sätta något exakt datum på när allt
skall vara klart här i Vitemölla, eftersom det uppstått
en ”brandkårsutryckning” i Simrishamn – ett arbete
som kommer att åtgärdas med personal från Vitemölla, vilket orsakar försening av arbetet här.
Det är betydligt mindre reparationer på norra piren,
men även där kommer att göras en del gjutnings- och
förstärkningsarbeten som utförs av dykare.
Dessa reparationer av cirka 18 meter av den yttre
delen, påbörjas i slutet av augusti. I samband med
detta måste badstegen tas bort.
Badstegen till södra piren är klar, och kommer att
sättas på plats så snart vi får klartecken från SSE.
Gräsmattorna vid hamnen
Einar Jönsson och Sven Levin har på eget initiativ
under många år klippt gräsmattorna i garnhänget,
men vill nu att kommunen, som äger marken, fortsättningsvis gör detta. Vi tackar dem därför båda för
denna mångåriga och exemplariska skötsel!
Kommunen kommer alltså att sköta gräsmattorna
framöver – dock på ett begränsat område. Mer information kommer på årsmötet.

VM i golf 3 augusti
VM i Golf kommer att arrangeras även i år. Tävlingen äger rum fredagen den 3 augusti.

Bidrag från Kultur- och fritidsnämnden
Styrelsen har hos Kultur- och fritidsnämnden ansökt
om, och blivit tilldelad, 5 000 kr till Lejeföreningen
för utsmyckning på lejet.
Ett hjärtligt tack för det!

Minigolf den 19 juli och Boule 1 augusti!
I år arrangerar Lejeföreningen två nya tävlingar, nämligen i minigolf och boule.
Minigolfen har en startavgift på 30 kr. Klubbor och
golfbollar finns givetvis på plats.
Vi kommer att tända grillen efter tävlingens slut,
så ta gärna med något att grilla och dricka, så får vi
en fin avslutning tillsammans!
Vill du vara med i sommarturneringen i boule, får
du ta med egna klot. Här har vi inte någon startavgift.
Hjärtligt välkommen till tävlingarna!

Städningen på Kristi himmelsfärds dag
Ett stort antal myllingar – närmare bestämt 60
stycken – ställde upp vid vårstädningen av strandoch hamnområdet samt killan, strandängarna och
boulebanan. Även majstången togs ner... Det var nog
rekordmånga deltagare i år!
Efter städningen bjöd Lejeföreningen på korv som
belöning för arbetet, och ett trevligt mingel uppstod
i det vackra vädret.
Ett stort tack till alla som hjälpte till med städningen i år!

Renoveringen av hamnen
Från den platsansvarige för SSE, företaget som arbetar med hamnrenoveringen, har vi fått följande lägesinformation:
Allt dykarbete vid båda pirarna skall vara avslutat
i månadsskiftet juni/juli, och då försvinner det mesta
av den byggutrustning som nu finns i Vitemölla.
Till det ursprungliga reparationsarbetet på pirarna
har under resans gång reparation av södra pirens rygg
– en klumpmur – tillkommit, och arbetet där kommer
att pågå ytterligare nio veckor. Därtill kommer reparation av pirhuvudet på södra piren, vilken tar cirka
tre veckor. Hela södra piren skall alltså vara klar om
ca 12 veckor.

VM i äggarullning ställdes in f.f.g.!
För första gången i historien fick VM i äggarullning
ställas in. Det snöade nämligen ymningt och snötäcket var djupt denna påskdags förmiddag. Ett icke
föraktligt antal deltagare som inte nåtts av budskapet
om att tävlingen ställts in, hade emellertid strävat
uppför backen, och försökte rulla sina ägg ändå. De
som hade vita ägg, hade dock oftast svårt att sedan
hitta dem i snön!
En funktionär hade också lyckats ta sig till tävlingsarenan, och delade ut en stor del av godiset som köpts
in till godisregnet, som en viss tröst till dessa tappra.
Nu hoppas alla äggarullare att sommaren, hösten
och vintern snabbt ilar förbi, så vi kan mötas på nytt!

Styrelsen önskar alla en glad midsommar!

