Hej, i alla hus!
En arbetsgrupp som har träffats några gånger hittills har tagit sig an uppgiften att planera
för GETADAGEN 2019.

Datum är spikat till lördagen den 20 juli 2019 kl. 11.00-16.00
Platsen blir vid kommunkontoret, samt norr och öster om kyrkmuren.
Allt efter behov tittar vi om mer utrymme behövs inomhus.
En del anmälningar har redan kommit.
Så här ser en grovplanering ut just nu.
Du som vill vara med är välkommen att höra av dig/er till arbetsgruppen.
Vi ser gärna att många föreningar är med.
Det blir GETALOPPET på rullskidor, 42 km, tre varv Södra vägen-ÖstergetaVestergeta, målgång på Soltuna, Stig Orre är kapten tel:018 13 579. Det tävlas om
Soltunas vandringspokal.
Mat:
Laxburgare, fisk. Helstekt gris sallad och potatissallad. Hemvete från Vestergårds i
Pantsarnäs. Kaffe, pannkaka med tillbehör serveras, likaså våfflor. Det säljs grönsaker och
honung. Tidiga äppel bör finnas. Rökta ostar!
Hemslöjd etc. Det blir hemsnickrat i flera varianter. Lokal tillverkare kommer med s.k.
bihotell
Textila verk kommer att finnas vid fler bord.
Motorn till Bergendahls trålare ”Nordkap” kommer att puttra, 7 ton putter, troligen vid
Geta Nostalgi och Veteranbilshotell som är öppet.
Även Dånö Museum och Kulturarvsstugan håller öppet.
Den renoverade kyrkorgeln kommer att accompagnera de minsta besökarna
den här dagen. Det blir Idas visa, Sov du lilla och de visor som barnen vill sjunga i
kyrkan. Barnen bestämmer själva.
Geta Frivilliga Brandkår kommer med, det finns mycket nytt och roligt att se och
uppleva. Ny brandbil, ny brandstation.

Soltuna kommer att ha någon form av specialmeny.
Sjöräddningssällskapet kommer att informera om restaureringen av den 15
fiskefyrarna, varav tre finns i Geta. Det är Lasse Gottberg som håller i trådarna.
Han bjuder in intresserade att vara med och jobba ute vid fyrarna.
FOLKHÄLSAN i Geta hoppas kunna bjuda på aktivitet i det nya gymet i skolans hus.
Välkomna med i årets version av

GETA
-dagen!
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