
AKTIVITET DATUM KALENDERÖVERSIKT

26/1

17:00

7/2

18:00-20:00

Årsmöte 8/3

15:00

9/4

19:00

11/4

11:00

19/4

11:00

6/6

11:00

14/6

14:00

Nationaldagsfirande
Vi träffas vid hembygdsparken för 

flagghissning, nationalsång och fika enligt 

tradition.

Påskfest
Vi firar in påsken med traditionell påskmat. 

Föranmälan till PerJohan Brodén, 070-677 01 

07  senast 5/4.

Äggrullning i hembygdsparken

Friluftsgudstjänst
I hembygdsparken.

Medtag egen fikakorg och hårdkokta ägg.

Draven runt

AKTIVITETER VÅREN 2020

I HAMRA BYALAG

Vi promenerar gemensamt runt Draven och 

svarar på lite tipspromenadfrågor längs vägen. 

Medtag egen matsäck.

Servering av smörgåstårta. 

Sportlovdisco

Hamras historia
Den populära studiecirkeln fortsätter! Första 

tillfället för hösten är 26: januari. Kommande 

datum bestäms löpande under träffarna.

Disco för stora och små i Aktivitetshuset. 

Inträde 20 kr, popcorn och läsk ingår.

Vi ungas årsmöte
"Vi unga"-klubben har årsmöte den 9/2 

klockan 16:00. Kom och hjälp vår härliga klubb 

forsätta utvecklas och vara aktiv.

Hjärtstartare/defibrillator i skolan
Vi har nu fått en hjärtstartare i skolan. Den sitter på väggen till 

vänster precis innan man går in till stora salen. Mer info om 

hjärtstartare finns te.x på Hjärt- och lungfondens hemsida.

= Aktivitet
= Bastukväll herrar
= Bastukväll damer



Månadsvärdar kommande månader:

Januari: Hans Lewin

Februari: Dan Hagström

Mars: Katarina Landin

April: Jennie Nilsson

Maj: Gunilla Fransson

Juni: Peter Berg

Juli: Ingvar Petersson

Augusti: Kurt Sjöberg

September: Hanna Karlsson

BASTUN OCH BASTUKVÄLLAR

Loppis

Några datum att spara!!

Den 14:e november kl 19:00 rockar vi åter loss till Cadillac Band!

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.

Till hösten har vi ett par datum värda att redan nu markera i kalendern. Den 13:e september 

återkommer det ofantligt uppskattade "Run of hope" till Hamra. Passa på att redan nu börja träna inför 

det mest prestigelösa lopp man kan njuta av att delta i!                                                            

Bussresa till Göta kanal
Den 16:e maj har vi möjlighet att boka en buss för resa till 

Göta kanal. För att kunna genomföra detta behöver vi vara ca 

50 anmälda, kostnad 875 kr/pers som betalas till byalaget. 

400 kr betalas vid anmälningstillfället. Sista anmälningsdatum 

14:e april. Passa på att följa med på en härlig upplevelse!

20-22:a mars kör vi loppis i skolan. Boka bord 

och sälj sånt som blivit liggande. Du ansvarar 

själv för uppackande, försäljning och 

nedpackande av det du vill  sälja. 


