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rosviksdagen 2017

Rosviksdagens 10-årsjubileum firades 
i perfekt väder med sol och svalkande 
vindar.
 Line Dancegruppen visade upp vad 
de lärt sig. Gruppen har haft en otrolig 
utveckling med tanke på att de inte hål-
lit på i mer än två år. De inbjöd också 
publiken att prova på och ett flertal 
nappade på inbjudan.
 Catrin Sjögren gjorde ett mycket upp-
skattat uppträdande i paviljongen men 
de kulturella inslagen tog inte slut där. 
I kyrkan visades en välbesökt konstut-
ställning med utställarna Ewa Söder-
ström, Christina Sandsten ocn Hjördis 
Sundvall. 
 Senare på kvällen uppträdde två av 
sytrarna och en av bröderna ur sys-

vinnare i årets ankrace!
1:a nr 10 Erik Eriksson
2:a nr 9 Rolf  Lantto
3:e nr 75 Johanna Hjort

Strykande åtgång på palt, souvas och hambur-
gare. Allt tog slut.

kongruppen Kunda i en nästan fullsatt 
kyrka. 
 Kommersen bland marknadsstånden 
var god, framför allt där det såldes mat. 
Det var strykande åtgång på palt, sou-
vas och hamburgare. Allt tog slut. Så 
gjorde även ankorna inför ankracet.
  En häpen men lycklig Daniel Elfström 
mottog utnämningen ”Årets Rosviksbo 
2017” ur Östen Fjällströms hand, fjol-
årets Rosviksbo.
 Det blev en lyckad dag, både för besö-
karna och för de arrangörer som ser till 
att Rosviksdagen återkommer år för år.
 Tur med vädret hade vi också. De för-
sta regndropparna föll när jag halade 
ner flaggorna på kvällen.

Lena Mikaelsson Aasa

Hopptälten invaderas av hoppvilliga barn. Totalt 
var det 83 barn som nyttjade möjligheten.

Catrin Sjögren framförde en blandad repetroar 
som gick hem hos publiken.

Fotograf: Veronica Lindberg
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beachvolleyplan vid betel

Under Rosviksdagen hade Betelkyrkan i byn öppet hus 
med våffelförsäljning, beachvolleyboll, hinderbana för 
barnen, biljard, pingis och pyssel. 
 Den nya beachvolleybollplanen, som är sponsrad av 
Framtidsbanken, Sparbanken Nord, finns tillgänglig för alla varje dag mellan 10-22. Stolparna är skänkta av Ros-
viks byalag.

Fotografer: Pernilla Essebro och Jan Zetterlund


