
AKTIVITET DATUM KALENDERÖVERSIKT

Grill- och bastukväll 22/9

18:00

Trivselkväll 13/10

18:00

Städdag 21/10

10:00 -13:00

Kransbindning 28/11

18:00

8/12

18:00

Tomten i Hembygdsparken 17/12

16:00

                 = Trivselkväll/aktivitet i skolan

                 = Bastukväll herrar

                 = Bastukväll damer

                 = Tomten i Hembygdsparken

                 = Start studiecirkel "Hamra by"

BASTUKVÄLLAR

AKTIVITETER HÖSTEN 2017

I HAMRA BYALAG

Julfest med Luciatåg
Fira in Julen i Hamra med jullandgång, luciatåg 

och vår uppskattade julklappsauktion, så ta 

med julklappar!

Anmälan senast 1/12 till PerJohan Brodén

070-677 01 07 

Bastukvällarna fortsätter såklart under hösten och vintern men i lite ny tappning! Nu delar vi 

upp det så damer bastar jämna veckor och herrar udda veckor. Är du inte förtjust i värmen? 

Ta med nåt ätbart eller bara ett glatt humör och kom och umgås utanför bastun. Tid: 19:00 - 

21:00. Kostnad: 20 kr/person.

Kom och var med så skapar vi en studiecirkel där vi 

tillsammans dammar av historieböckerna och letar efter 

Hamras historia. Målet är att vi ska lära känna vår by ännu 

bättre. Anna Karlsson håller i trådarna under uppstartsträffen 

den 14/9 kl 19:00, så hittar vi formerna för cirkeln utifrån det.

Som vanligt kommer såklart tomten och tar 

emot alla barns önskelistor i stugan i 

Hembygdsparken! Varmt välkomna!

Trivselkväll med möjlighet att grilla och basta. 

Tag med nåt att grilla och att dricka, så startar 

vi grillen och bastun och firar in hösten.

Välkomna på Trivselkväll med mat, dryck och 

trevligt samkväm i sin renaste form!Ingen 

föranmälan krävs.

Vi hjälps åt att städa  både inomhus och 

utomhus, med tyngdpunkten på inomhus. 

Lättare lunch serveras.

Det närmar sig advent och det är dags att göra 

lite fina pynt inför julen. Tag med eget material 

och pynt och bind din krans eller julbock i 

trevligt sällskap i Bygdegården. Vem vet, 

kanske löser vi nåt världsproblem samtidigt.

NYHET: STUDIECIRKEL



TRANSPORT

SPORTHALLEN

Sporthallen, tid: 17:30-19:00

Bastu, tid: 18:30-19:30

Datum: 29/9, 27/10, 24/11 och 29/12 (fredagar).

Månadsvärdar under hösten

Oktober: Anna Hansson

November: Gunilla Fransson

December: Peter Berg

Januari: Ingvar Petersson

Februari: Kurt Sjöberg

Mars: Hanna Karlsson

April: PerJohan Brodén

Maj: Ulf Lewin

Skulle du vilja komma iväg men bensinen är slut i bilen och cykeln har punktering? Glöm inte bort att 

Närtrafiken finns till för oss ute på landsbygden! Resa med Närtrafik beställs hos Jönsköpings länstrafik 

och det enda kravet är att man ska ha längre än 1 km till närmsta hållplats. Närtrafik finns tillgänglig 

vardagar 9:00-13:00 och 17:00-22:00 samt helger 15:00-22:00.  Läs mer på JLT.se eller ring och boka på 

020-777 666.

Onsdag den 13 september klockan 18:00-21:00 kommer Värnamo kommun till Bredaryd för att 

få veta hur Bredarydsborna vill ha det. Träffen är ett led i kommunens stora satsning på 

landsbygdsdialog. 

LANDSBYGDSDIALOG

Vill du låna bastun? Kontakta Ulf Lewin  för bokning, 20 kr per 

person betalas i kassaskrinet nere i aktivitetshuset.

LÅNA BASTUN?

Sporthallen är bokad fyra tillfällen under hösten. Häng på och spela innebandy, badminton, Squash eller 

hoppa på plintar tillsammans med barn och vuxna i alla åldrar. Möjlighet till bastu i sporthallen efteråt 

finns. 

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

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


