AKTIVITETER HÖSTEN 2022

I HAMRA BYALAG
AKTIVITET

DATUM

Motormuseum och
trädgårdsvandring

Augusti

Vi besöker Bengt-olof och tittar på hans fina
bilar samt vandrar i den fina trädgården. Ingen
anmälan krävs.

Mer info
kommer

Hemvändarkväll

20/8

Efter en härlig dag på marknaden så ses vi i
skolan för en hemvändarkväll för alla som bor
eller har bott, eller känner sig hemma i Hamra.
Grillen tänds upp, så ta med eget grillbart.
Ingen föranmälan krävs.

18:00

Show; Landsbygdsturné

1/10

Tänkvärd humorföreläsning, "Kan det inte bara
vara enkelt", med Lars Classon i Hamra Skola.
Biljetter bokas via Peter Berg, 070-088 71 11

18:00

Städdag inne

5-6/10

Vi städar och förbereder skolan och dess
trädgård för vintern med en höststädning.
Drop in när man kan. Ingen anmälan krävs.

kl 17-20

Spöksmyg
Självklart fortsätter vi med succén spöksmyg
även i år! Tag med ficklampa och nerver av stål!
Ingen anmälan krävs.

Kransbindning med pizza
Inför stundande juletider så träffas vi och
binder fina julkransar. Dropin från kl 18,
medtag eget binderi-material, byalaget bjuder
på pizza under kvällen. Ingen anmälan krävs.

1/11

Från 17:30
25/11

18:00

Cadillac Band

3/12

Den 3:e december kommer Cadillac band
tillbaka och bjuder på ännu en rockig show.
Boka din biljett på nummer 070-794 04 22 eller
070-160 15 00.

19:00

Jul- och Luciafirande

9/12

Fira in julen i Hamra ordentligt med julgröt och
skinkmacka, luciatåg och vår uppskattade
julklappsauktion, så glöm inte ta med någon
liten julk lapp. Föranmälan till PerJohan
Brodén, senast 4/12.

18:00

Tomten i Hembygdsparken

18/12

Som vanligt kommer såklart tomten och tar
emot alla barns önskelistor i stugan i
Hembygdsparken! Medtag ficklampa och var
med på vår reflexjakt samtidigt. Varmt
välkomna!

KALENDERÖVERSIKT

16:00-17:00

= Tomten i Hembygdsparken
= Aktivitet (se listan)

BASTUN OCH BASTUKVÄLLAR
Bastukvällarna fortsätter under hösten, 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.

Månadsvärdar i Hamra skola:
September:
Oktober:
November:
December:
Januari:
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Juni:
Juli:

Ulf Lewin
Ulf Petersson
Johan Truvé
Jakob Svensson
Carin Hansson
Ingvar Pettersson
Peter Berg
Katarina Landin
Gunilla Fransson
Emilia Dolck
Carina Dolck

Luciatåg den 9/12
Alla barn som vill vara med och sjunga i vårt
Luciatåg i Hamra skola den 9/12 kan anmäla sig
till Emilia Dolck som kommer koordinera ihop
luciatåget och något övningstillfälle inför
Luciakvällen i skolan.

