
AKTIVITET DATUM KALENDERÖVERSIKT

STÄDDAG 1/10

10:00 - 13:00

OKTOBERFEST MED NATTSMYG 29/10

18:00

TRIVSELKVÄLL 25/11

med "Så ska det låta". 19:00

JULFEST MED LUCIATÅG 16/12

19:00

TOMTEN I HEMBYGDSPARKEN 18/12

16:00

                 = Trivselkväll/fest i skolan

FILMKVÄLL 20/1                  = Snick & Stick

19:00

                 = Bastukväll

                 = Tomten i Hembygdsparken

SNICK & STICK BASTUKVÄLLAR

AKTIVITETER HÖSTEN 2016

I HAMRA BYALAG

Bastukvällarna fortsätter såklart under hösten och 

vintern! Jämna veckor träffas vi på fredagar.  Kostnad: 

20 kr/person.

Damer kl 17:30 - 19:00

Herrar kl 19:30 - 21:00

Anmälan senast 23/10 till Katarina;

0370-841 23

Projekten i och omkring vår bygdegård är 

många och vi träffas tisdagar (jämna veckor) kl 

18:00 och hjälps åt med dessa, diskuterar (och 

löser såklart) världens problem med en kopp 

kaffe!

I år slår vi ihop Julfesten och Lucia och kör allt 

på ett bräde. Det serveras jullandgång, vi får 

besök av luciatåg och vi kör även den omtyckta 

julklappsauktionen, så ta med julklappar!

Kom och slappa och ha en mysig kväll efter allt 

julfirande! Popcorn och tilltugg kommer att 

finnas till självkostnadspris. Film passande de 

yngre kommer visas i Aktivitetshuset. Filmtitlar 

presenteras senare. Ingen anmälan krävs.

Som vanligt kommer såklart tomten och tar 

emot alla barns önskelistor i stugan i 

Hembygdsparken! Varmt välkomna!

Anmälan senast 11/12 till Maria;

070-430 19 10

Vi hjälps åt att städa  både inomhus och 

utomhus, med tyngdpunkten på inomhus. 

Lättare lunch serveras.

Välkomna på en Oktoberfest med mat och en 

liten utomhusaktivitet som passar alla - 

Nattsmyg. 

Roland kommer och kör musiktävling för oss, 

så se till att plugga in årtal från skivomslagen 

därhemma i hyllorna för att kunna slåss om 

segern! Gulaschsoppa serveras i höstkvällen.

Anmälan senast 20/11 till PerJohan;

070-677 01 07, perjohan.brodén@esbe.eu



Månadsvärdar under hösten/våren
(listan finns även uppsatt i städskrubben i Bygdegården)

Oktober: Katarina Landin

November: Anna Hansson

December: Gunilla Fransson

Januari: Peter Berg

Februari: Ingvar Petersson

Mars: Kurt Sjöberg

April: Hanna Karlsson

Gräsklipparnamn
Har du något bra förslag på namn till vår nya 

robotgräsklippare vid skolan? Lägg ditt förslag i 

förslagslådan i skolan nästa gång du är där så drar 

vi till våren en vinnare som får äran att få namnge 

gräsklipparen. Låt fantasin flöda!

Det har framkommit önskemål om att starta 
en studiecirkel med träningen 
Qigong. Qigong utvecklades i Kina med syfte 
att förebygga samt behandla sjukdomar.  
Träningsformen består av mental 
koncentration, enkla rörelser och andning 
för att förbättra cirkulationen av energi i 
kroppen. 
Vi börjar med en intresseanmälan för att 
sedan eventuellt starta upp en kurs till 
hösten/våren. Låter det intressant eller vill 
du veta mer hör av dig till PerJohan snarast. 

Gräsklipparen  
Ser ni något som verkar fel eller 
konstigt med gräsklipparen, tex 

att den står still mitt på 
gräsmattan, kontakta PerJohan 
som är "gräsklipparansvarig". 


