
AKTIVITET DATUM KALENDERÖVERSIKT

Friluftsgudstjänst 25/8

14:00

Fredagsfys före fredagsmys 13/9

18:00

Run of Hope 22/9

10:00

Studiecirkel Hamras histora 29/9

17:00

25/10

18:30

27/11

18:00

30/11

19:00

13/12

18:30

15/12                     = Tomten i Hembygdsparken

16:00    = Aktivitet (se listan)                                    

= Bastukväll herrar                                                                               

= Bastukväll damer

Tomten i Hembygdsparken
Som vanligt kommer såklart tomten och tar 

emot alla barns önskelistor i stugan i 

Hembygdsparken! Varmt välkomna!

Välkomna till skolan där vi binder kransar inför 

julen och gör julgodis till Luciafesten. Medtag 

eget material och ingredienser. Dropin från 

klockan 18, kom när och så länge du vill.

Cadillac Band

I Hembygdsparken. Vid regn är vi i Hamra 

skola. Se annons i Värnamo Nyheter för vidare 

info.

Provapå Zumba för alla åldrar med Cecilia 

Danielson från  Feel The Music kl 18-19 med 

möjlighet till bastu med snacks efteråt. 50 

kr/pers. Föranmälan till Maria Petersson 

senast 6/9, minst 10 deltagare krävs!

Var med och spring, lunka eller gå för barn 

med cancer. Dina ben räddar liv! Anmälan och 

betalning sker via Barncancerfondens hemsida. 

Kostnad: 100 kr. 

Lucia och julfest
Fira in Julen i Hamra med julgröt och 

skinkmacka, luciatåg och vår uppskattade 

julklappsauktion, så ta med julklappar! 

Anmälan till PerJohan Brodén, 070-677 01 07 

senast 9/12.

Spöksmyg för stora och små
Vi firar av sommmartiden med lite samkväm. 

Ta med egen kvällsmat och för de som 

eventuellt är pizzasugna så beställer vi hem 

pizza på plats.

Kransbindning och julgodis

AKTIVITETER HÖSTEN 2019

I HAMRA BYALAG

Rock 'n' roll- och julshow med The Cadillac 

Band, äntligen är de tillbaka och öser på i 

Hamra skola! Biljettpris 325 kr, boka din biljett 

på nummer 070-794 04 22 eller 070-160 15 00. 

Byalaget serverar lättare tilltugg i pausen.

Den populära studiecirkeln fortsätter! Första 

tillfället för hösten är 29:e september. 

Kommande datum bestäms löpande under 

träffarna.



Månadsvärdar kommande månader:

September: Ingvar Petersson

Oktober: Kurt Sjöberg

November: Hanna Karlsson

December: PerJohan Brodén

Januari: Hans Lewin

Februari: Dan Hagström

BASTUN OCH BASTUKVÄLLAR

TRANSPORT

Bastukvällarna fortsätter under våren, och vi fortsätter med 

att damer bastar jämna veckor och herrar udda veckor. Tid: 

19:00 - 21:00. Kostnad: 30 kr/person under våra anordnade 

bastukvällar och 50 kr/person när man lånar bastun övriga 

kvällar.

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.


