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Ambjörnarps Byalag 
 

Byalagets årsmöte och  

informationsmöte 

torsdag 23/3 

kl. 18.30 i Bygdegården 
 

 

 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

Ambjörnarps Bygdegårdsförening 

Ambjörnarps Bygdegård 

 

 

 

 

Bygdegårdsföreningen har  

årsmöte  

onsdag 1/3 kl 18,00 

Vi bjuder på kaffe/the och fralla 
  

Kom och kolla in våra nya spisar, som vi 

bytt då de andra lämnade in. 
  

 

Gå en kurs i ekologisk odling!  

Inga förkunskaper krävs, bara ett intresse. 

6 kurskvällar spridda under säsongen.  

Start 10 mars kl 17.00-20.00 

Mer information www.bjornhyltans.se 

•Sven Gardell, vår kommunpolis, kommer att informerar om bland annat 

grannsamverkan, brottsförebyggande åtgärder med mera samt svara på  

eventuella frågor. 

• Karin Eliasson, ansvarig för grannsamverkan för Tranemo kommuns del, 

informerar om deras roll i verksamheten. 

• En representant från larmföretaget Verisure visar det senaste inom inbrottslarm 

och brandlarm. 

 

Välkomna till en förhoppningsvis givande kväll! 

Byalaget i samarbete med Grannsamverkan 

Välkomna! 

Pia med personal. 

 
Vi tar emot beställningar av smörgåstårtor, 

gräddtårtor och har även catering. 

 

Lidavägen 1 tel. 0325-60204 

Fredag  31 mars 

Ölprovning 
med Peter Eronson från Ambjörnarp. 

  

 

 

 

 

Endast förbokning! 

http://www.bjornhyltans.se/
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Nästa blad april – maj. Material lämnas senast 

20 mars. helen.petersson@tele2.se eller 60048 

Vill du få ditt byablad på e-post? 

Maila din adress till mig / Helen 

 

Curling 
Söndagar kl. 15.00 

Spelpris 10:- 

Medtag fika. 

För mer information ring   

Gun & PO tel. 60084 

 

Stavgång 
Måndagar 9.30 

Start vid anslagstavlan 

Ros-Mari 070 6597063 

 

 

Ambjörnarps idrottshall  

 
 
 
 
 
 

Körkvällar med gospel och visa.  

Söndag 19 mars och 9 april kl 18.00 – 20.00 

för dig som tycker det är kul att sjunga. 

 
Eftermiddagsfika med andakt.  

Måndag 20 mars och 24 april kl 15.00 
 
 
 

 Ambjörnarps Missionshus 

Alltid uppdaterat program på  

www.kyrktorget.se/missionshuset  

 

Våffelcafé i Lillkyrkan 

Tisdagar kl 14.00 - 16.00 

28/2,  28/3 och 25/4 

Ambjörnarps kyrka 

Kom och var med i trivsam samvaro med kaffe och 

våffla. Vi bjuder på  våfflor och pratar om allt mellan 

himmel och jord.   

 

 

 
 

Söndag 19 mars kl 10.00  

Kyrkans Församlingsdag 
10.00 Högmässa 

ca 12.00 Sopplunch 

ca 13.00 ”En bedjande församling” 

Kaffe och kaka 

 

Ont i nacke, rygg, armar  - 

 välkommen att boka behandling. 

 

• Mary Kay-produkter 

  

• UTFÖRSÄLJNING  

Magnet-smycken 25%  

 

www.spa-ambjornarp.com  

ulla.bengtsson.marykay.se 

070-57 603 52 

 

Glöm inte att 

plocka upp efter 

din hund! 

Kyrktaxi möjligt, 40 kronor tur och retur.  
Ring i så fall Tranemo taxi 770 10 

 

Årsmöte söndagen 2 april kl.15.00 i Stjärnebo  

Efter förhandlingarna visas bilder eller film. 

 

Torpvandring söndagen 7 maj kl.  09.00  

Samling på stationsplan, medtag kaffekorg. 

 

Ambjörnarps Hembygdsförening 
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