
November - december 
2016 

God Jul & Gott Nytt År 

Pia med personal. 

Vi tar emot beställningar av  

smörgåstårtor och  gräddtårtor. 

 

Lidavägen 1 tel. 0325-60204 

Byakrogen finns även på 

www.ambjornarp.se 

 

JULBORD 

Lördag 3/12, 10/12 och 17/12 

JULTALLRIK 

Söndag 4/12, 11/12 och 18/12 

Endast bokning – tel. 60204 

 
 

 

 

Mellan Jul och Nyår har Byakrogen stängt. 

Information om öppettider finns på anslagstavlan 

och på krogens dörr. 

After Work gör uppehåll efter vecka 44, 

återkommer efter nyår. Krogen stänger kl. 16.00 

Övriga dagar – Julbeställning efter egna 

önskemål. (minst 8-10 pers.) 

 

 

Måndag 7 nov kl 15.00  

Eftermiddagsfika med andakt 

 

Söndag 4 dec kl 16.00 

Adventsfika med andakt,  

luciatåg och lotteridragning.  

Stöd församlingen – Köp lotter! 

 

Måndag 12 dec kl 15.00  

Eftermiddagsfika med andakt 

 

Fredag 23 dec kl 19.00  

“Sång i Juletid” 

Vi fyller Missionshuset med  

levande ljus och sång.  

Kollekt till nödlidande. 

 

Välkomna! 

 Ambjörnarps Missionshus 

 

Fredag 11/11 kl.19.00 
Quiz, mat & dryck 

VM-kval Frankrike - Sverige 

matchstart 20.45 

 

Varmt välkomna till en  

trivsam fredagskväll i bygdegården! 

 

Anmäl dig på 0325-60175 

Ambjörnarps Bygdegård 

http://www.ambjornarp.se/


Total utförsäljning av kuddfodral och  

överkast, 50% och mer…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sömnad på beställning, ändringar och 

lagningar tar jag emot igen efter nyår.  
 

Öppettider:  tisdag 15.00 - 18.00 

Övriga tider ring 070 - 33 56 780 

Välkomna! 

Kicki                   

Nyinkommet: Handstickat  för vintern och  

flickkläder i storlek 1-5 år,  

kjolar västar och ponchos 

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULKLAPPSTIPS 

•Magnetsmycken 

•Kroppsprodukter – hudvård - makeup 

•Aloe Vera produkter  

•Presentkort på behandling/produkter 

Boka en tid för att fynda Julklappar på 

hemmaplan! 

 

 

 

Ont i rygg, axlar och/eller nacke? 

•Behandling 60 min 

Ont i rygg, höfter och/eller ben? 

•Behandling 60 min 
 

Hudvård & makeup 

Mary Kay - www.ulla.bengtsson.marykay.se 

 

 

 

 

Ulla Bengtsson 

070-57 603 52 

 www.spa-ambjornarp.com 
 

Efter sjukdomen.. 

NYSTART från och med 1/11 

Ambjörnarps Byalag 

Vi tänder granen på Stationsplan 
Söndag 27/11 kl 15.00 

Se information på anslagstavlan  

och på www.ambjornarp.se 
 

Byalaget tackar för det gångna året och  

önskar alla 

Byalaget har: 

• deltagit i informationskvällar som kommunen bjudit in till                                                                   

• haft 4 styrelsemöten. 

• förnyat minigolfbanan.  

• städat och klippt gräset i samhället. 

• bjudit på årets lunch, 6 juni på Byakrogen. 

• Dressinerna har varit uthyrda och vi har klippt gräset  

   utmed järnvägsspåret, tömt dass och städat på rastplatsen. 

 
 

Byabladet ges ut av byalaget och är fritt för alla att annonsera i. 

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften till byalaget.  

Använd bifogat inbetalningskort 

 

 
 

Till sist en liten påminnelse: 

var rädda om varandra i trafiken – använd reflexer! 

Sanslösa Tantens 
händiga händer 

Fågelvägen 5 
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