
AKTIVITET DATUM KALENDERÖVERSIKT

FREDAGSHÄNG I SKOLAN 22/2

19:00

ÅRSMÖTE 3/3

15:00

PÅSKBUFFÉ 18/4

19:00

ÄGGRULLNING i Hembygdsparken 20/4

11:00

25/4 & 9/5

18:00-21:00

18/5

24/5

18:00

22/5

17:00 och 

framåt

NATIONALDAGSMARSCHEN 6/6

10:00

20/6

18:00

21/6

15:00

25/8

14:00

 = Aktivitet (se listan till höger)

           = Bastukväll herrar

           = Bastukväll damer

I HEMBYGDSPARKEN

VÅRSTÄDNING
Samling vid Hamra Skola, lättare förtäring 

kommer finnas för de hårt arbetande.

CYKELFEST

AKTIVITETER VÅREN 2019

I HAMRA BYALAG

Vi träffas vid hembygdsparken för 

flagghissning och fika enligt tradition, de som 

sen vill följer med på promenad. Avfärd 11:00 

till fots (vill man ta sig dit på annat sätt går det 

givetvis bra) mot Kinnaberg där vi tänder 

grillen. Tag med nåt att grilla om så önskas.De 

som vill fortsätter sen Draven runt.

Vi ställer i ordning hembygdsparken inför 

Frisluftsgudstjänsten. Medtag räfsor!

Medtag egen fikakorg och hårdkokta ägg.

Vi träffas och umgås i skolan, ta med egen mat 

och dryck och kom och fredagshäng! Möjlighet 

till bastning finns för den som vill.

Servering av smörgåstårta.

Vi firar in påsken med traditionell 

påskmat.Föranmälan till PerJohan Brodén, 070-

677 01 07  senast 12/4.

METARTÄVLING VID FRIDSNÄS
Medtag egen fikakorg, möjlighet till grillning 

finns!

KLÄ MIDSOMMARSTÅNGEN

MIDSOMMARFIRANDE

Smörj kedjan och pumpa däcken! Succén 

Cykelfesten är tillbaka! Mer information om 

tider och anmälan kommer under våren. 

STÄDDAG I HEMBYGDSPARKEN

FRILUFTSGUDTJÄNST

I HEMBYGDSPARKEN(OBS. flyttat till Augusti)



Månadsvärdar kommande månader:

Januari: Hanna Karlsson

Februari: PerJohan Brodén

Mars: Hans Lewin

April: Dan Hagström

Maj: Katarina Landin

Juni: Jennie Nilsson

Juli: Gunilla Fransson

Augusti: Peter Berg

SPORTHALLEN

Sporthallen, tid: 17:30-19:00

Bastu, tid: 18:30-19:30

Datum: 15/2 och 15/3 (fredagar).

BASTUKVÄLLAR

Sporthallen är just nu bokad vid två tillfällen under våren. 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. 

Medlemsavgift!

Nu är det dags att betala in 2019 års 

medlemsavgift. 

300 kr för familj 

150 kr för enskild person. 

Betalas in till Hamra Byalag 

bankgirokonto: 

5787-2657

Märk betalningen med namn!

Bastukvällarna fortsätter såklart under våren, och vi fortsätter 

med att 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.


