
September  - oktober
2017

Ambjörnarps Bygdegård

Mattcurling

I Ambjörnarps idrottshall

Söndagar kl.. 15.00, startar 27 augusti.

Tag med fika och inneskor.

För information ring PeO tel. 0703262875

Gamla som nya deltagare är välkomna!

Ambjörnarps Bygdegårdsförening har fått 

flera önskemål om att arrangera en 

oktoberfest(ival) så i år gör vi det!

Liveband och öltält! 

Den 7 okt blir det fullt ös i bygdegården.

Mer information kommer på hemsidan och 

Facebook.

TEATER

Reservera onsdag 8/11 

för teaterkväll med Friteatern

Se anslagstavlan för mer info

eller 0352-601 75

2-5 november 

Det är väl ingen konst att läsa-projekt.

Bokbytardagar alla dagarna.

Torsdag kl.. 18-19 Spökberättelser för barn.

Fredag kl.. 10 – 11 Frukost med film i 

bokbussen, (för barn ca 10 år) endast 20 

platser, anmäl gärna via Facebook.

Bokbussen kommer därefter att finns på 

plats för alla mellan kl.. 11-13

Fredag kväll

Ölprovning med Peter Eronsson

Pubkväll med underhållning .

Söndag Tårtbuffé och författarbesök 

av Lars Josefsson

Mer information om tider och anmälan 

kommer

Eftermiddagsfika med andakt kl. 15.00 

måndagarna 4/9 och 2/10

Ljusandakt i Björnhyltans Växthus 

söndag 17/9 kl. 19.00 

Växthuset är öppet för fika från 18.00

ta med fikabröd - vi bjuder på dryck.

Ambjörnarps Missionshus

Välkomna på Våffelcafé

Tisdagar kl.14 – 16

26/9 samt 24/10.

Ambjörnarps kyrka

Kyrkogårdsvandring under september 

ej fastställt datum.

Hembygdsföreningen 

https://johannasdeckarhorna.files.wordpress.com/2014/08/wpid-karljohan.gif
https://johannasdeckarhorna.files.wordpress.com/2014/08/wpid-karljohan.gif


Trädgårdsguidningar 

alla torsdagar i september kl. 18.00

50 kr/person

Matfest 24/9 

extraöppet kl. 11 - 16

http://lokalproducerativast.se/matfest/

Gårdsbutiken är öppen hela september 

torsdag - fredag kl. 14-19

Björnhyltans Trädgård
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438

Öppettider:  tisdag 15.00 - 18.00

Övriga tider ring 070 3356780

Välkomna! Kicki                  

Sanslösa Tantens
händiga händer

Fågelvägen 5

Utförsäljning 

• Kuddfodral och överkast  minst 50%

• Kläder, skor, väskor med mera från 50%

Sömnad på beställning,
ändringar och lagningar.

Nästa blad november - december. 

Material lämnas senast 18 oktober.

helen.petersson@tele2.se eller 60048

Vill du få ditt byablad på e-post?

Maila din adress till mig / Helen

Jag känner en enorm tacksamhet för all vänlighet i samband med och efter tårtbuffén förra sommaren 

i Stjärnebo. / Ramona Helgesson

Joseph Björns son Anders Josefsson utvandrade 1885 till USA. Tog sig namnet Andrew Bjorklund, 

gifte sig med Carolina från Bergagärde, Hestra. Dottern Agnes gifte sig sedermera med min farmors 

bror ursprungligen från Nissafors. 

Lennart Flink - Tack för intressanta och gripande uppgifter om Joseph Björn såsom dokumentet om 

fosterfördrivningsmål från 1850.

Kenneth Andersson - Tack för att du visade oss Joseph Björns sonsonsons, Simeon Karlsson, hem. 

Lars Josefsson - Tack för din intressanta, vackra, välskrivna – och viktiga – bok om Stjärnebo. 

Alldeles nyligen har vår amerikanska släkt blivit kontaktad av en sonson, i Florida, till Magnus, även 

han en utvandrad son till Joseph Björn. Josephs släkt i förskingring håller på att återförenas tack vare 

intresse och engagemang från Lennart, Kenneth och Lars.

Många, många varma tankar till er tre från våra släktingar i Connecticut genom Ramona 

MASSAGE-BEHANDLING

Boka tid 070-57 603 52

eller massagerummet@telia.com

Välkomna!

Pia med personal.

Lidavägen 1 tel. 0325-60204

Dagens rätt serveras vardagar 

12.00 – 14.00 

då ingår salladsbuffé, bröd, måltidsdryck, 

kaffe och kaka 85:-

Hämta dagens rätt + sallad 60:-

På helgerna serveras à la carte, boka bord.

Fullständiga rättigheter i mysig miljö.

Vi har även catering av mat till stora som 

små fester, gör även smörgåstårtor och 

tårtor på beställning.

Vi försöker fixa det mesta som ni 

kunder önskar.

Följ oss på instagram

ambjornarpsbyakrog

Trubadurafton
Fredag 22/9 kl.. 18.00

Mat serveras.
Endast bordsbeställning

Lördag och söndag v. 35 (2,3/9) och 

v. 36 (9,10/9) har vi stängt.

http://lokalproducerativast.se/matfest/
mailto:helen.petersson@tele2.se
mailto:massagerummet@telia.com

