
AKTIVITET DATUM KALENDERÖVERSIKT

Städdag 13/10

och 

20/10

10:00-13:00

Studiecirkel 14/10

17:00

Trivselkväll med "krans och godis" 23/11

18:30

7/12

18:30

16/12

16:00

                = Trivselkväll/aktivitet i skolan

                = Bastukväll herrar

                = Bastukväll damer

                = Tomten i Hembygdsparken

                = Nästa studiecirkeltillfälle

BASTUKVÄLLAR

Välkomna på trivselkväll där vi binder kransar 

inför julen och gör julgodis till Luciafesten. 

Önskas mat sker anmälan till PerJohan, 070-

677 01 07 senast 18/11.Det går såklart även 

bra att komma oanmäld och bara pyssla, utan 

att äta.

AKTIVITETER HÖSTEN 2018

I HAMRA BYALAG

Tomten i Hembygdsparken

Vill du låna bastun? Kontakta Ing-Marie Karlsson   för bokning, 

20 kr per person betalas i kassaskrinet nere i aktivitetshuset.

Vi hjälps åt att höststäda i och runt skolan. Vi 

kör som sist 2 olika dagar, kom den stund du 

kan, all hjälp är välkommen! Tag med redskap. 

Lättare lunch serveras.

Julfest med Luciatåg
Fira in Julen i Hamra med julgröt och 

skinkmacka, luciatåg och vår uppskattade 

julklappsauktion, så ta med julklappar! 

Anmälan till Maria Petersson, 070-430 19 10 

senast 2/12.

Som vanligt kommer såklart tomten och tar 

emot alla barns önskelistor i stugan i 

Hembygdsparken! Nytt för i år, nattsmyg med 

reflexjakt kring Tomtens stuga. Varmt 

välkomna!

Bastukvällarna fortsätter såklart under hösten och vintern! Vi fortsätter med att damer bastar 

fredagar 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.

LÅNA BASTUN?

Det lyckade konceptet Studiecirkel fortsätter 

under hösten. Tid för nästkommade träff 

spikas allt eftersom.



TRANSPORT

SPORTHALLEN

Sporthallen, tid: 17:30-19:00

Bastu, tid: 18:30-19:30

Datum: 2/11, 30/11 och 28/12 (fredagar).

Månadsvärdar kommande månader:

Oktober: Peter Berg

November: Ingvar Petersson

December: Kurt Sjöberg

Januari: Hanna Karlsson

Februari: PerJohan Brodén

Mars: Hans Lewin

April: Dan Hagström

Maj: Katarina Landin

I november är det dags för husförhör. Datum är 

ännu inte satt men skulle du känna att det vore 

nåt att ha hemma hos just dig, så tveka inte att ta 

kontakt Katarina Landin så snart som möjligt.

Husförhör

Skulle du vilja komma iväg men bensinen är slut i bilen och cykeln har punktering? Nu har vi ju fått 

busstrafiken genom Hamra, hållplats vid skolan. Byte i Bredaryd för vidare transport mot Värnamo, vilket 

i höst har fungerat väldigt bra enligt de erfarna bussresenärerna vi har i byn. JLT har fått bukt med de 

dåligt fungerande bytena så nu finns inga hinder till att åka buss till storstan! För vissa av oss i byn går det 

även fortfarande att använda närtrafiken som färdmedel, det enda kravet är att närmsta busshållplats 

skall ligga minst 1 km bort. Resa med Närtrafik beställs hos Jönsköpings länstrafik. Närtrafik finns 

tillgänglig vardagar 9:00-13:00 och 17:00-22:00 samt helger 15:00-22:00.  Läs mer på 

www.jlt.se/resande/nartrafik eller ring och boka på 020-777 666.

Vill du ta med dina barn eller nån kompis eller 

bara haka på själv för att gå med i vårt Luciatåg 

den 7/12 i Hamra skola så hör av dig till Martina 

Dolck. Alla är välkomna, oavsett ålder och 

luciatågserfarenhet. Allt du behöver ha är ett glatt 

humör. Meddela senast 25/11.

Luciatåg

Sporthallen är bokad vid tre 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. 


