
Minigolfbanan öppnar vecka 27 
Om det inte sitter någon personal på plats när 

ni vill spela, kontakta Pia på Byakrogen  

tel. 60204 eller 0705865733 

 

 

6 juni  
firas i Ambjörnarp med sedvanlig lunch 

på Byakrogen för alla Ambjörnarpsbor.  

2 sittningar kl. 12.00 och  kl. 14.00 

Boka bord senast 5/6 tel. 60204 

Alla Hjärtligt välkomna! 

  

 

Byalaget kommer att ha några cyklar för 

uthyrning i sommar,   

ring Byakrogen 60204 

BYALAGET 

Jobba på minigolfbanan i sommar? 
Byalaget söker sommararbetare till 

minigolfen. Du ska ha slutat nian och vara 

bosatt i Ambjörnarp. Hör av dig till Pia på 

Byakrogen 60204 eller 0705865733 

senast 15 juni. 

Juni – juli- augusti 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För mer information se  www.bjornhyltans.se  

Gårdsbutiken:  
 Öppen Juli-Sept, torsd-fred kl. 14.00-19.00 

 

Trädgårdsguidningar: 

• Söndag 19 juli kl 11.00 

• Tisdag 21 juli kl 11.00 & 16.00 

• Söndag 30 aug kl 16.00 

Peder guidar bland det som växer under 

säsongen. Kostnad: 100:- + fika i Livsrummet.  

Ingen föranmälan 

  
Utställning: 

4-18 augusti  

Maria ”Brava Pmj” Johansson, Uppsala,  

”Textilkonst, skräpkonst och kollektivkonst. ” 

Något du aldrig sett tidigare! 

Fördjupningskurser: 

• Måndag 3 augusti kl 15.00-20.00  

Börje Remstam, FOBOs ordförande. 

En kurs om täckodling 

• Måndag 21 september kl 15.00-20.00  

Peder Wendefors 

 ”Utvärdering & planering” 

Välkomna! 

Pia med personal. 

Tel.  0325 – 602 04 

Vi tar emot beställningar av smörgåstårtor, 
gräddtårtor och har även catering. 

After Work 

Fredagar 16.00 – 18.00 

 

Veckorna  28 – 31 ersätter vi  

After Work med att ha  

öppet till kl 20.00 på onsdagar. 

After Work på fredagar återkommer v. 32 

 

Om ni är ett sällskap på fler än 6 personer 

finns det möjlighet att boka andra kvällar. 

Ring och kolla! 

 

Grillkväll  
Håll utkik på anslagstavlan för  

information om dag och tid. 

 

Midsommarhelgen är Byakrogen stängd. 

 

 



          

Nästa blad  september - oktober. Material lämnas 

senast  22 augusti   

helen.petersson@tele2.se eller 60048 

Vill du få ditt byablad på e-post? 

Maila din adress till mig / Helen 

 

 
 

 

säljs i låda på Lidavägen 8  

Lördag Söndag och röda dagar. 

Kontant betalning jämna pengar 

 
 Måndag 15 juni kl. 15.00  

Gemenskapsfika med andakt i 

Björnhyltans Växthus 

 

Andakter i Björnhyltans Växthus 

söndagar kl. 19.00 

Växthuset är öppet för fika från 18.00. 

Medtag fikabröd - vi bjuder på kaffe/te/saft. 

•21 juni 

Musikandakt med Christina Lindqvist 

och fam. Wendefors 

•26 juli 

Berättarandakt med Eskil Albertsson, 

f.d. Kinamissionär och  

Sv Alliansmissionens föreståndare 

•16 aug 

Musikandakt kören G-sus och  

Gittan Mellin, från Skillingaryd 

 Ambjörnarps Missionshus 

 

Stjärnebo 
Söndag 14 juni kl. 15.00  

Tårtbuffé  

Ät så mycket du vill. Pris. 60:- 

Underhållning av  

Åke Johansson Grimsås 

 

Söndag 30 augusti kl 15.00 

Pajbuffé  

Ingmar Axelsson underhåller 

 

Köp boken om Stjärnebo 

”Byn som försvann” Pris 300:- 
 Tel. 60351  

Hembygdsföreningen  

Cykelrallyt 22/8 

Glöm inte anmäla er till årets 

trevligaste matfest! 

Junis & Leif  070-6039805 

Ingela & Kent 070-6897774 

Nina & Patrik 070-5176137 

Jenny & Martin 070-5424460 

 

Tätorten 

Nu har nätet varit igång några veckor och vi 

hoppas att alla kommit igång och är nöjda 

med sin anslutning. Återställningen av 

grönytor har tyvärr blivit försenad på grund av 

en skada på en grävmaskinist hos 

entreprenören men vi hoppas att det kan 

lösas så fort som möjligt. Har ni något utanför 

gräsmattan som ni vill ha återställt så kan ni 

meddela det till heman@panicpaintball.se 

  

Landsbygden 

Vi har upphandlat en entreprenad med SLL 

för att hjälpa oss med förfrågningsunderlaget 

på hela LiT's landsbygdsprojekt. I detta 

projekt ingår även Nittorp, Dalstorps 

Landsbygd, Ölsremma, Hulared, Ljungsarp 

Förfrågningsunderlaget ska användas för att 

upphandla en totalentreprenad som vi hoppas 

ha färdigt strax efter semestern. 

Jordbruksverket håller fortfarande på att sätta 

upp regler för det nya landsbygdsprogrammet 

och innan detta är klart så kommer vi inte få 

nåt beslut om bidrag. 

  

Intresseanmälan och frågor kan skickas 

till heman@panicpaintball.se 

Fibernytt 

 
 
 

 

   

Ambjörnarps Bygdegårdsförening 

Ambjörnarps Bygdegård 

”Konst åt alla! 
20-25/10 

Konstutställning med diverse aktiviteter 

 

  

 Ont i rygg och axlar? 

 

Ulla Bengtsson 

0325-603 52,  070-57 603 52 

 www.spa-ambjornarp.com 
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