
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambjörnarps Bygdegård 

September  - oktober 
2016 

 

 

Mattcurling 

Söndagar kl. 15.00, start 28 augusti. 

Spelpris 10:-, medtag fika. 

För information ring Gun & Per-Olof tel. 60084 

 

 

 

 

 

Stavgång 

Måndagar 9.30 

Start vid anslagstavlan 

Ros-Mari 070 6597063 

Ambjörnarps idrottshall 

Lättgympa/Seniorgympa 

Tisdagar kl.16.00, start 13 september 

Info. Gun 60084, Anita 661011 

 
Samhällsvandring  

Torsdagen den 15 sept. kl 18.00.  

Vi samlas på stationsplan och går Lidavägen ut  

och Strandvägen tillbaka.   

Hur såg samhället ut förr?  

Välkomna! 

 Ambjörnarps hembygdsförening. 

Hembygdsföreningen  

VM-kval  

Sverige - Luxemburg 

Fredag 7/10 kl. 20.45  

Enklare förtäring från 19.00 

Baren öppen 

Medlemskap krävs (150 kr/ hushåll, 75 kr/person eller  

40 kr/engångstillfälle) 

Frankrike – Sverige 

Fredag 11/11 20.45  

Musikquiz och mat kl 18.00 

Anmälan och Medlemskap krävs 

  

HJÄLP OSS Bygdegården-Dag 

Lördag 10 sep från kl 9.00 

Inventering och reparation av bord och stolar 

Välkomna att hjälpa oss! 

  

 

 

Hjärtligt välkomna! 

Pia med personal. 

Vi tar emot beställningar av smörgåstårtor, 

gräddtårtor och har även catering. 

 
Lidavägen 1 tel. 0325-60204 

Vad händer på Byakrogen? 

Gå in på www.ambjornarp.se 

 

 

På mångas begäran  

Rubber Sole 

Fredag 16 september kl. 19.00 

Inträde 80:- 
Mat finns att köpa, beställ gärna innan. 

 

Ambjörnarps Bygdegårdsförening 

Läs om oss och våra kommande aktiviteter på Facebook.  

Ge oss gärna förslag på aktiviteter som vi kan ha i 

Bygdegården. 

  
 

 

Gårdsbutik  

september 

Öppet torsdag –fredag  kl. 14 -19 

 

“Må bra kväll”  

tisdag 13/9  

Martina Sjåstad coachar oss i hälsa och välbefinnande.  

Både kropp och tanke fårvara närvarande.  

Drop in, start kl 18.00-18.30  

Kostnad: 250:- inkl fika + material. Anmäl dig 2 dagar före! 

 

Matfest söndag 25/9  

Gårdsbutikernas dag i hela Västra Götaland.  

Trädgård och butik öppet kl 11-16, fika finns att köpa. 

Björnhyltans Trädgård 
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438 

Nu har jag halva priset på kuddfodral och överkast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sömnad på beställning,  

ändringar och lagningar mottages  

 

Öppettider:  tisdag 15.00 - 18.00 

Övriga tider ring 070 - 33 56 780 

Välkomna! 

Kicki                   

Ateljésydda damkläder. 
Unika flickkläder från Caa Design, storlek 1-7 år 

Sanslösa Tantens 
händiga händer 

Fågelvägen 5 

http://www.cozycushions.se/ 

https://johannasdeckarhorna.files.wordpress.com/2014/08/wpid-karljohan.gif
http://fotboll.ambjornarp.se/index1.php
http://www.ambjornarp.se/
http://www.cozycushions.se/
https://johannasdeckarhorna.files.wordpress.com/2014/08/wpid-karljohan.gif


 

Vi har kommit igång och gräva i Ambjörnarps landsbygd, 

det som är färdigt är upp till Hylte, Stjärnebo, Pjuken och 

Ämtashult, Ulvshult, Björkered, Hjärphult, Berg, Gamlevisen 

och Tosthult. Kvar är sträckan förbi Visen ut till Kalsebo och 

mot Uddebo som vi tror ska vara färdigt i oktober.  

 

Vi har även börjat blåsa fiber och sätta utedosor och detta 

kommer ske i samma ordning som grävningen. Därefter 

kommer svetsarna om någon vecka. Så nu är vi riktigt igång 

med vårt fibernät. 

 

Vi har nu kommit överens med Telia att kunna leverera 

öppen fiber för de som inte vill ha den kollektiva tjänsten.  

Ni kan läsa mer om öppen fiber från Telia på denna sida: 

http://www.oppenfiber.se/tjanster  

 Detta gäller till er som vi bygger till nu. 

 

Just nu har vi skrivit avtal med 92% av de fastboende i 

landsbygden vilket vi tycker är jättebra, men det saknas 

fortfarande några som vi hoppas vi kommer få in avtal av. 

Dessutom har vi skrivit avtal med vart tredje sommarhus. 

 

Vill du skriva avtal eller har några frågor kontakta: 

Eddie Héman 0703 – 40 34 67 

Tommy Börjesson 0761 – 04 67 70 
Mats Lorentzson 0705 – 77 27 08 

Fibernytt i Ambjörnarp 

Honung finns. 

Tel. 0702210849  

Lennart 

 

Göteborgsoperan  

söndag 23 oktober kl 15.00 
Rockmusikalen Hair  

Anmälan senast 4 september  

till Kent:  0706 89 77 74 

 

Ljusandakt  

Björnhyltans Växthus söndag 18/9 kl 19.00 

Medverkande: Christina Lindqvist  

och fam. Wendefors 

Eftermiddagsfika med andakt  

måndag 5/9 och 3/10 kl 15.00 i Missionshuset 

Barn & vuxengrupp 

Missionshuset måndagar kl 9.30 start 19/9 

Familjekväll med mys runt brasan 

Björnhyltans växthus onsdag 5/10 kl 17.00,  

ta med fikakorg/kvällsmat 

Barnkör  

Tillsammans med Missionskyrkan i Tranemo. 

Start 19/10, mer information kommer 

 Ambjörnarps Missionshus 

Nästa blad nov. –  dec.  

Material lämnas senast  

17 oktober. 

helen.petersson@tele2.se 

eller 60048 

Helen 

 

Nu är det dags att stötta 

Byalagets arbete med att 

betala in medlemskap, 50:- 

Byalaget 

 

MASSAGERUMMET  

Ulla Bengtsson, 070-57 603 52 

 www.spa-ambjornarp.com 

 

TJEJ-Kväll alternativ 1 
Ansiktsbehandling 

Mary Kay produkter och  

visning av Magnet-Smycken. 

Kaffe/the och kaka. 

50 kr/person. 

 

 

 

  

 

TJEJ-Kväll alternativ 2 

Ansiktsbehandling och  

Handkur som du gör på dig själv. 

Räkmacka, kaffe/the och kaka 200 kr/person 

 Du som bokar får ansiktsbehandling och  

ansiktsmassage, övriga i gänget gör på sig själva. 
 Ev. tillägg med massage 

125 kr/15 min. 

250 kr/30 min. 

375 kr/45 min. 

500 kr/60 min. 
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