
April – maj  
2017 

Våffelcafé i Lillkyrkan 

Tisdag 25/4 kl 14.00 - 16.00 

 
Kom och var med i trivsam samvaro med 

kaffe och våffla. Vi bjuder på  våfflor och 

pratar om allt mellan himmel och jord.   

 

 

 

 

Ambjörnarps kyrka 

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

Här får du hemlagad husmanskost  

till lunch varje vardag, måndag till fredag  

mellan kl 12.00-14.00 

Förutom dagens lunch serveras en  

à la carte meny på helgerna. 

Vi har catering, tar även emot beställningar  

av smörgåstårtor och tårtor. 

 

Påskhelgen har Byakrogen stängt. 

 

6 juni kommer även i år att  

firas på Byakrogen. 

 

Har du funderingar eller frågor, kontakta 

Pia: 0325-602 04 eller 0705-86 57 33 

Välkomna! 

 

 

Eftermiddagsfika med andakt  kl. 15.00 

24 april i Missionshuset och  

29 maj i Björnhyltans Växthus 

 

Familjegudstjänst i Björnhyltans Växthus 

Söndag 21 maj kl 10.00 

 

Välkomna! 

 Ambjörnarps Missionshus 

Upplevelser och Carlssons Promenad  

kan bokas från Maj månad,  

se www.bjornhyltans.se 
 

 

 

VÄLKOMNA! 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ambjörnarps Bygdegårdsförening 

Ambjörnarps Bygdegård 

 

 

 

 

12 april kl. 17.00 – 19.00 

Påsklovsaktiviteter 
Påsklovslediga barn och ungdomar hälsas  

välkomna till bygdegården  

för diverse aktiviteter. 

  

13 april 

Musikquiz 
Kent & Ingers musikquiz med påskbuffé.  

Mat från kl. 18.30. Quiz kl. 19.30.  

190kr/vuxen. Barn 10 kr/år 

Anmälan görs till  601 75 

Betalningar via Swish 123 170 32 06,  

eller bankgiro 5130-6157 

 

30 april 

Valborgsmässofirande 
Vi sjunger in våren kl 16.00.  

Våffelservering från kl. 15.00  

 

16 maj 

Städdag 
Kom och hjälp till att hålla vår bygdegård  

i fortsatt fint skick. Vi startar kl. 17.00 

men man kommer när man kan.  

Vi bjuder på kaffe, korv och bröd.  

Kom och hjälp oss! 

 
Vill du bli medlem i Bygdegårdsföreningen?  

Medlemsavgiften är 150 kr per år och hushåll  

alternativt 75 kr per år och person.   

Bankgiro  5130-6157  märk betalningen  

med namn på alla i hushållet. 

 

 

http://www.ambjörnarp.se/byakrogen/meny/
http://www.bjornhyltans.se/


        

          

Nästa blad juni – juli - augusti. Material lämnas senast  17 maj. 

helen.petersson@tele2.se eller 60048 

Vill du få ditt byablad på e-post? 

Maila din adress till mig / Helen 

 

 

Reservera tisdag 6 juni  
Nationaldagen kommer att firas i 

Ambjörnarp med sedvanlig lunch på 

Byakrogen för alla Ambjörnarpsbor. 

Mer information kommer.  

BYALAGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnad på beställning, ändringar och 

lagningar.  

 

Öppettider:  tisdag 15.00 - 18.00 

Övriga tider ring 070 - 33 56 780 

Välkomna! 

Kicki                   

Sanslösa Tantens 
händiga händer 

Fågelvägen 5 

Total utförsäljning  

start 18/4 kl 15.00 
 

• Kuddfodral och överkast  minst 50% 

• Kläder, skor, väskor med mera från 50% 

 

 

Dags att planera sommarens aktiviteter! 

Vattenskidskola den 17-19/6 

lördag och söndag 9:00-16:00  

måndag 16:00-21:00 

Pris 550 kr inkluderar skola och medlemskap. 

Vi kan ta emot 15 deltagare, ålder upp tom 17 år,  

så först till kvarn gäller! 

För mer information och anmälan; 

Martina Sjåstad på tel: 070-33 79 508 eller 

marsja@edu.gislaved.se. 

Ambjörnarps vattenskidklubb 

TORPVANDRING  

Söndagen 7 maj  

 

Samling på stationsplan kl 09.00 

Medtag kaffekorg.  
 

Välkomna! 

Hembygdsföreningen 
 

 

   
 

Mona & Mikael 070-3086197 

Christina & Sven Håkan 070-6965998 

Erika & Martin 070-5800775 

Annette & Björn 070-582122 

Cykelrally 

Boka in lördagen den 26/8  

för årets cykelrally. 
Sista anmälningsdag 13/8 

mailto:helen.petersson@tele2.se
mailto:marsja@edu.gislaved.se

