
April - Maj 
2016 

 

 

 

Årsmöte  

söndagen 3 april kl. 15.00 i Stjärnebo. 

Efter förhandlingarna visas film, brasan är 

tänd, vi bjuder på kaffe och fralla. 

  

Torpvandring söndagen 8 maj  

Samling på Stationsplan kl. 09.00 

Medtag kaffekorg. 

  

Tårtbuffé i Stjärnebo 

   Söndagen 19 juni kl. 15.00 
Underhållning. (ej klart ännu) 

Ambjörnarps 

 Hembygdsförening 

Välkomna! 

Pia med personal. 

 
Vi tar emot beställningar av smörgåstårtor, 

gräddtårtor och har även catering. 

 

Lidavägen 1 tel. 0325-60204 

Fredag 15 april 

Ölprovning 

med Peter Eronson från Ambjörnarp. 

 Han kommer också att berätta om öl och 

hur man brygger sitt eget. 

Endast förbokning! 

Operaresa 
Söndag 22 maj 

MACBETH 

Anmälan: Kent 070 689 77 74 
senast 15 april 

Kören samlas kl. 15.15 i bygdegården.  

Vill du vara med i kören kontakta  

Charlott Malm  0705-407309 för mer info. 

Valborgskören  

sjunger in våren 
Valborgsmässoafton  

kl. 16.00 vid Stationsplan. 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ambjörnarps Bygdegårdsförening 

Ambjörnarps Bygdegård 

Onsdag 20 april 

Göteborgsoperan gästar oss med  föreställningen 

Fridas visor  

en odyssé i Birger Sjöbergs fotspår.  

Han som diktat så underfundigt om bl.a.  

Lilla Paris, Den första gång jag såg dig,  

Längtan till Italien & Släpp fångarne loss. 

Enklare förtäring kl.18.00 

Föreställningen börjar 19.00 

Pris för föreställning inkl. mat 150:- 

Anmäl/biljettköp 0325-60175 el. 0705-760352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13, 17 & 22 juni  

Pubkvällar  
Mer info kommer. 

Önskar du få information via e-post så skicka din 

adress till ambjornarpsbygdegard@telia.com 
Här når du oss även i andra ärenden. 

Det kommer troligtvis att anordnas en sotningskurs i 

Vuxenskolans regi i bygdegården till hösten. Meddela 
gärna om du har intresse att delta i en sådan 

http://www.vinochgastronomi.se/provat/banbrytande-ol/
mailto:ambjornarpsbygdegard@telia.com


        

Nästa blad juni – augusti. Material lämnas  

senast 20 maj till helen.petersson@tele2.se eller 

60048. Vill du få ditt byablad på e-post? 

Maila din adress till mig / Helen 

 

 

Grävningen går som planerat i Nittorp, Hulared 

och Ölsremma och vi fortsätter med Ambjörnarps 

glesbygd till sommaren.  

 

Då det börjar närma sig så har vi tänkt ha ett 

informationsmöte i bygdegården   

11 april klockan 18:00.  

Vi går igenom hur det fungerar med fiber, vad ni 

har för nytta av det och svarar på era frågor. Ni 

kommer även ha möjlighet att skriva de avtal som 
behövs. 

 
Vill du lämna en intresseanmälan eller om du har 

frågor kan du kontakta Eddie Héman  

 heman@panicpaintball.se  

eller 070 340 34 67 

Fibernytt i Ambjörnarp 

Grundkurser i ekologisk odling.  

För dig som tycker det är roligt att odla!  

Måndagar 11 april, 2 & 23 maj kl 17.00-20.00 

Mer information se www.bjornhyltans.se 

Barn & Vuxengrupp  

För dig som är hemma med barn!  

Fika, lek och andakt.  

Måndagar 4, 11 och 18 april  

kl 10.00 i Missionshuset. 

 

Eftermiddagsfika med andakt  

Måndag 11/4 kl 15.00 i Missionshuset,  

Måndag 9/5 kl 15.00 i Björnhyltans Växthus 

 

Musikandakt  

i Björnhyltans Växthus  

söndag 15 maj kl 19.00  

Martina & Stefan Curenstam  

från Gislaved medverkar.  

Växthuset öppet från 18.00, ta med fikabröd 

 

UV-scout  

för hela familjen. 

Onsdagar 11, 18 och 25 maj och 1 juni. 

Familjegudstjänst i Björnhyltans Växthus  

söndag 5 juni kl 16.00 Mer info kommer! 

 Ambjörnarps Missionshus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnad på beställning,  

ändringar & lagningar mottages  

 

Kika även in på  

Sanslösa Tantens Alldeles Egna Webshop 

www.cozycushions.se 

 

Fågelvägen 5 

Öppettider:  tisdag 15.00 - 18.00 

 (övriga tider –  ring 070-33 56 780)  

 

Välkomna! 

Kicki                   

 

Inte hittat din klänning till studentbalen?  

Beställ den hos mig, jag syr den precis som  

just Du vill ha den!  

Sanslösa Tantens 
händiga händer 

Kläder, skor, väskor, smycken, tyger, kuddfodral och 

annan inredning samt en massa smått och gott – 
både nytt och second hand.. 

Cykelrally 27/8 

Anmäl er till årets trevligaste matfest! 

 

 

 

 

Alexandra & Arvid 0325-603 44 

Börje & Ulla 0705-51 49 32 

           Mari & Niclas 0702-50 34 12 

                     Lennart & Mats 0703-74 90 31 

 

MASSAGERUMMET  

Ulla Bengtsson, 070-57 603 52 

 www.spa-ambjornarp.com 

MASSAGE 

Massage - Avslappning  

Massage – Smärtlindring, rygg, axlar och nacke 

Smycken, Aloe Vera-Produkter mm 
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