
 

 

 

 

 

 

 

 

Här finns kläder, skor, väskor, smycken, tyger, 

kuddfodral och annan inredning samt en massa 

smått och gott – både nytt och second hand. 

Dessutom har jag stöd- och comfortstrumpor från 

Solidea och naturmedel från  

Kloka Gubben & Sanslösa Tantens webshop  

klokast.com. 

 

Jag tar även emot ändringar och lagningar  

(ex. byte av blixtlås eller uppläggning av byxor). 

 

Öppettider: tisdag 15-19 

 (övriga tider –  slå en signal på 070-33 56 780,  

är jag hemma är du välkommen!) 

 

För dig som kommer med bil – parkera gärna 

bakom kyrkan, det tar bara en minut att gå till mig! 

   

Välkomna! 

                               Kicki Brånell        (F-skatt finns) 

 
 

 Välkomna till Stjärnebo.  
Söndagen 15 nov. kl. 15.00  
Reseskildring av Britt o Siv  

(bördiga från Högalid i Ambjörnarp).  

De tar oss med på en spännande och 

intressant pilgrimsvandring i Spanien, 

berättar och visar bilder. 

 

 

 

 

 

 

 

Museet.  

Gamla foton! 

Torsdag 5, 19 nov och 3 dec.  

kl. 16.00-19.00.  

Vi kollar på glasplåtarna och försöker 

namna personerna. 

 

Ambjörnarps hembygdsförening.    

Hembygdsföreningen  

Brasan är tänd i stugan och det 

serveras kaffe med dopp. 

Välkomna till hembygdstugan   

i höstlig skrud 

 

Hej, nu öppnar jag butiken! 

Kloka Gubben & Sanslösa Tanten  

på Fågelvägen 5.    

Start tisdag 3/11  kl. 15-19 
 

November - december 
         2015  

Kloka Gubben  
&  

Sanslösa Tanten 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambjörnarps Bygdegårdsförening, 

kontakt 0325-601 75 

Ambjörnarps Bygdegård 

Fotbollspubkväll  

Lördag14/11 

 Tacobuffe från 19.30.  

Matchstart 20.45 

Vuxna: 100:- och barn 40:- 

Julmys helgen v. 49 
 

Anmälan via 0325-601 75  
eller facebook 

Ambjörnarps Byalag 

Adventsmys på Stationsplan 
Söndag 29/11 kl 16.00 

•Vi tänder julgranen. 

•Glögg och pepparkakor. 

•Korv och bröd.  

•Tomten kommer. 

Byalaget tackar för det gångna året och  

önskar alla 

EM-kvalmatch nr. 2   

Tisdag 17/11, öppet från kl. 20.00 
Korv med bröd finns att köpa. 
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Nästa blad, februari - mars. Material 

lämnas senast  22 januari   

helen.petersson@tele2.se eller 60048 

Vill du få ditt byablad på e-post? 

Maila din adress till mig / Helen 

• 

 

JULKLAPPSTIPS 

•Magnetsmycken 

•Kroppsprodukter  

•Presentkort på behandling/produkter 

Boka en tid för att fynda Julklappar på 

hemmaplan! 

 

 

 

 

 

Vi har nu upphandlat en entreprenör och tagit 

beslut om att börja bygga nätet trots att beslut 

om bidrag fortfarande inte kommit.  

 

Då vi är en stor förening så kommer 

byggnationen etappindelas inom de olika 

orterna. Ambjörnarp ser ut att hamna som 

fjärde etapp.  

 

Tills byggnationen startar så behöver vi skriva 

avtal med alla som vill ha fiber. 

Detta kommer vi börja med så snart som 

möjligt. För att underlätta det arbetet är det 

viktigt att ni lämnar in en intresseanmälan så 

vi lättare kan komma i kontakt med er.  

 

Maila till heman@panicpaintball.se  

eller lämna till Eddie Héman på Lidavägen 13. 

Fibernytt 

Välkomna! 

Pia med personal. 

Tel.  0325 – 602 04 

 

Vi finns på Ambjörnarps hemsida 

www.ambjornarp.se 

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

 

JULBORD 

Lördag 28/11, 5/12 och 12/12 

JULTALLRIK 

Söndag 29/11, 6/12 och 13/12 

 

 
 

 

 

 

 
Jultallrik eller julgröt kan beställas 

övriga tider efter överenskommelse. 

Minst 10 pers. 

 
 

 

 

Honung säljes, olika smaker. 

Ljung, lind, hallon och blandhonung. 

Lennart tel.60351 

Vi har stängt mellan Jul och Trettondagen. 

Dag och tid när vi öppnar efter helgerna 

kommer att stå på Byakrogens 

dörr och på hemsidan. 

 
    Under november säljer vi lotter till förmån

 för församlingen.  

Välkommen att stödja oss! 

  

Gemenskapsfika med andakt 

Måndagar  

16 nov kl 15 i Missionshuset 

14 dec kl 15 i Ambjörnarps Kyrka     

  

Luciaövning 

Onsdag 2 dec kl 17.30 Luciaövning 

Adventsfika med andakt 

Söndag 6 dec kl 16.00 Adventsfika med 

andakt och luciatåg 

  

Sång i Juletid  

Onsdag 23 dec kl 19.00 

Vill du vara med och sjunga i kören? 

Vi övar söndagarna 6 och 20 dec 18.00 och 

den 23 dec 16.30 

 

Välkomna! 

 Ambjörnarps Missionshus 

Endast bokning. 

 

Ulla Bengtsson 

070-57 603 52 

 www.spa-ambjornarp.com 
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