
AKTIVITET (giltig vecka 4 till vecka 25) DATUM KALENDERÖVERSIKT

NICK BORGEN 27/1

19:00

ÅRSMÖTE 3/2

18:00

THE CADILLAC BAND 7/4

19:00

PÅSKBUFFÉ 13/4

19:00

ÄGGRULLNING i Hembygdsparken 15/4

11:00

22/4

10:00

6/5

18:00

14/5

07:00

19/5

18:00

3/6

10:00

NATIONALDAGSFIRANDE 6/6

10:00

11/6

10:00

22/6

18:00  = Aktivitet (se listan till höger)

23/6                  = Snick & Stick

15:00                  = Bastukväll

FRILUFTSGUDTJÄNST

I HEMBYGDSPARKEN(OBS. preliminärt datum!)

Vi träffas tidig morgon och går ut i våren och 

försöker hitta göken. Samling vid 

Hembygdsparken.

METARTÄVLING VID FRIDSNÄS
Medtag egen fikakorg, möjlighet till grillning 

finns!

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

MIDSOMMARFIRANDE

Vi ses och bastar i vår byabastu, grillen 

kommer tändas så ta med grillmat och dryck!

STÄDDAG I HEMBYGDSPARKEN

AKTIVITETER VÅREN 2017

I HAMRA BYALAG

Vi firar in påsken med traditionell 

påskmat.Föranmälan till PerJohan Brodén, 070-

677 01 07 eller perjohan.broden@gmail.com 

senast 7/4.

Medtag fikakorg så ses vi i Hembygdsparken!

Vi ställer i ordning hembygdsparken inför 

Frisluftsgudstjänsten. Medtag räfsor!

Medtag egen fikakorg och hårdkokta ägg.

Konsert med Nick Borgen, biljettpris 150 kr, för 

biljettköp kontakta Peter Berg (070-088 71 11)

Servering av smörgåstårta.

De gamla legenderna med Little Gerard i 

spetsen kommer tillbaka och bjuder på 

musikunderhållning. Biljetterna bokas på 070-

278 67 77. Begränsat antal platser. Försäljning 

av lättare förtäring och kaffe.

I HEMBYGDSPARKEN

VÅRSTÄDNING
Samling vid Hamra Skola, lättare förtäring 

kommer finnas för de hårt arbetande.

GÖKOTTA

BASTUKVÄLL



SNICK & STICK BASTUKVÄLLAR

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

Januari: Peter Berg

Februari: Ingvar Petersson

Mars: Kurt Sjöberg

April: Hanna Karlsson
Följande månader bestäms på möte under våren

Gräsklipparnamn

Nu är det dags att betala in 2017 års 

medlemsavgift 

300 kr för familj 

150 kr för enskild person 

Betalas in till Hamra Byalag 

Swedbanks konto: 

Märk betalningen med Namn: 

Går även bra att swisha inbetalning till Kassör 

Louise Brodén på

070 661 08 76 

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! 

Namn kommer bestämmas inför 

igångsättningen av gräsklipparen tillv åren. Så 

funder ut ett bra namn till vår flitige 

trädgårdsarbetare!

Damer kl 19:30 - 21:00

Herrar kl 17:30 - 19:00

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!

Bastukvällarna fortsätter såklart under våren! Jämna 

veckor träffas vi på fredagar.  Kostnad: 20 kr/person.

Gräsklipparen  
Ser ni något som verkar fel eller 

konstigt med gräsklipparen, tex att 
den står still mitt på gräsmattan, 

kontakta PerJohan som är 


