
MÅNADSVÄRDAR 

SEPTEMBER: 

Peter & Maria 

Bosse & Eva-May 

OKTOBER: 

Micke & Karin 

Per-Johan & Lou-
ise 

NOVEMBER: 

Bengt-Olof & 
Inger 

Kenneth & Gunilla 

DECEMBER: 

Jacob & Eva 

Börje, Olof 

JANUARI 2013: 

Dan & Cissi 

Ulf & Sigrid 

FEBRUARI: 

Kent & Ingela 

Mikael & Katarina 

Fortsättning på nästa sida 

AKTIVITET DATUM ANSVARIGA 

SNICK & STICK Välkommen till årets första samman-

komst.  Vi informeras om vad som är på gång i bygdegården 

Hamra Skola.  

16/9        18:00  

 

 

FILMKVÄLL Vi ser på filmen: Vi hade i alla fall tur 

med vädret. På menyn står tacos och du får gärna ta med en 

kompis. Film, popcorn och käk till självkostnadspris.             

Bingolottoutdelning 

19/9         19:00 VI UNGA  

SNICK & STICK Kvällen  då du får lära dig att baka 

lunsaringar eller jössar. Vi bakar efter gamla något modernise-

rade recept från Hamra och provsmakar med smör, ost och mar-

melad.   

30/9         18:00  

 

Katarina Landin 

Gunilla Fransson 

SNICK & STICK Då var det dags att få inblick i hur 

man bakar focaccia. Brödet som alltid går åt som smör i solsken 

på påskbuffén. Naturligtvis blir det provsmakning. 

14/10       18:00  

 

Gunilla Fransson 

OKTOBERFEST i glada vänners lag 
Anmäl dig senast 12/10 till Sten & Gunilla 84176             
Bingolottoutdelning 

17/10       19:00 Aktivitetskommittén 

HÖSTSTÄDNING Vi hjälps åt att städa såväl   

inom- som utom-hus och naturligtvis blir det gofika. 

25/10       09:00 Samtliga i byalaget 

SNICK & STICK Trots att vi alla  kallar oss smålän-

ningar, så är det få som prövat på att baka ostkaka. Nu är tiden 

inne för detta kulinariska bak. Provsmakning  måste ske på stört, 

eller hur?! 

28/10       18:00  

Joel Catoni 

Katarina Landin 

Gunilla Fransson 

SNICK & STICK Ljusstöpning  har  anknytning till   

julen. Vi följer denna tradition att tillverka ljus och hoppas på 

finfint resultat. 

11/11       18:00 Katarina Landin 

Gunilla Fransson 

Anna Svensson 

TRIVSELKVÄLL med popquiz         
Kväll där både quiz och mat har 70-talstema                         

Bingolottoutdelning 

14/11       19:00  

SNICK & STICK Advent står för dörren och så även tid 

att göra kransen till densamma. Medtag eget material, så byter 

vi med varandra för att alla ska få sin finaste krans nånsin. 

25/11       18:00  

Anna Svensson 

Karin Hansson 

SNICK & STICK När det lackar mot jul är godistillverk-

ning ett måste. Med våra smaskigaste recept, innehållande cho-

klad, smör och grädde njuter vi av allt det goda. Mums!!! 

9/12         18:00 Katarina Landin 

Gunilla Fransson 

Anna Svensson 



     

 

 

 

I höst tar vi in nya aktiviteter som 

varit efterfrågade av många. Nu får 

du tillfälle att lära dig baka både 

bröd och ostkaka,  göra julgodis och 

stöpa ljus mm. Och allt detta till-

sammans med goda vänner . 

Vi träffas varannan vecka ( jämna 

veckor) 

38  40  42  44  46  48  50 

 Vi gillar våra           
söndagspromenader.  
Kom med du också.  

Samling vid skolan kl 14:00.  

På facebook och vår hemsida får 
du aktuell info om var vi tänker gå 
följande söndag.  

Livskvalitet kallas det och det är 
precis vad det är! 

Nu kan du gilla oss                           

Hamra Byalag och                                    

Bygdegårdsförening på facebook 

AKTIVITET DATUM ANSVARIGA 

LUSSEKVÄLL med jullandgång                       
Anmäl dig senast 7/12 till Sten & Gunilla 84176                            
Bingolottoutdelning 

12/12              19:00 Aktivitetskommittén 

TOMTEN I HEMBYGDSPARKEN 21/12   16:00-17:00 Byalaget & Hem-

bygdsföreningen 

 

JULFEST Traditionsenligt firande med: 
 
 Kaffeservering      Lotteriförsäljning   
  
 Paketauktion        Dans kring granen  
  
Tomten kommer 

Bingolottoutdelning 

11/1 2015       15:00 Styrelsen 

Bygdegården Hamra Skola i samarbete med  

Med stöd från EU har vi bland annat fått projektorn och 

filmduken i salen. Nu är snart välkomstskyltarna klara 

som ska pryda våra tre infarter till Hamra, även dessa 

med stöd från Leader Linné. 


