
Ambjörnarps Bygdegård

Midsommardagen.

VM-Fotbollsmatch Sverige - Tyskland

Matchen börjar 20.00

Från 16.00 har vi familjeaktiviteter och fika.

Maten serveras från grillen ca 18.30

Kostnad 160:-/vuxen, 10:-/år upp till 15 år

Anmälan senast 17/6 till Karin 070-5201935 

gärna via sms.

Glöm inte att meddela namn, ålder 

samt ev. allergier

Glöm inte att boka in Oktoberfesten 6/10 med 

underhållning av Runez

Juni – juli - augusti 
2018

Följ oss på instagram för att se vad som

händer på Byakrogen i sommar: ambjornarpsbyakrog

Information kommer även att finnas på anslagstavlan 

och på Byakrogen

Välkomna!

Pia med personal

Vi tar emot beställningar av smörgåstårtor och 

gräddtårtor och har även catering.

Lidavägen 1 tel. 0325-60204

Gamla bilar, motorcyklar & motorer

Kinds motorveteraner, Texas Cruisers 

Vintagekläder

Loppis i magasinet

Fika 

Korv & hamburgare på grillen

Hembygdsföreningen visar

tidningsurklipp.

Cykelmuseet har öppet

Ambjörnarps Byalag

På stationsplan lördag 2 juni 

kl. 10.00 – 14.00 

Onsdag 6 juni

firas i Ambjörnarp med sedvanlig lunch 

på Byakrogen 

för alla Ambjörnarpsbor. 

2 sittningar 

kl. 12.00 och  kl. 14.00

Boka bord senast 5/6 

tel. 60204

Alla Hjärtligt välkomna!

Midsommarhelgen har vi stängt.

Minigolfen är tills vidare öppen när 

Byakrogen är öppen

Kyrkan har uppehåll med våffelcafé 

under hela sommaren, 

För hösten har vi satt följande 

datum: 4 /9, 9 /10, 6 /11 och 4 /12.

Som vanligt på tisdagar kl.14 – 16.

Söndagsgudstjänster i Björnhyltans Växthus:

3 juni kl. 10.00 Familjegudstjänst 

barngrupp från Limmared sjunger,

Barnvälsignelse, fika.

1 juli kl. 19.00 Berättarandakt 

med Lennart Johansson, Tvärred. 

Växthuset öppet för fika från kl. 18.

22 juli kl. 19 Allsångsandakt 

med Lotta & Peder.

Växthuset öppet för fika från kl. 18.

12 aug kl. 19 Musikandakt 

med Gittan Mellin med vänner från Skillingaryd.

Växthuset öppet för fika från kl. 18.00

Ambjörnarps Missionshus

Vill ni åka dressin –

boka på Byakrogen 
tel. 60204 eller 0705865733



Nästa blad september - oktober

Material lämnas till helen.petersson@tele2.se

eller 60048, senast 17 augusti. 

Vill du få ditt byablad på e-post? 

Maila din adress till mig / Helen

Våffelkaffe i Stjärnebo

Söndagen 10 juni kl.14.00-17.00 

Vi tittar på delar ur Ingmars filmer och 

Trösjödals såg m.m. 

Glasplåtar, urklippsalbum. 

Tändkulemotor finns på plats. 

Kinds forskarklubb visar släktforskning.

Onsdagen 27 juni kl.18.00 

Kyrkogårdsvandring.

Stjärnebo

Söndagen 19 augusti

Kaffeservering med gammeldags kakor.

Liknade program som i juni filmer mm. 

Onsdagen 22 aug kl.18.00

Byvandring i Yttre Älvshult.

Välkomna 

Ambjörnarps hembygdsförening

i samarbete med vuxenskolan

Ambjörnarps Hembygdsförening

Välkommen till Politikerutfrågning

Föreningarna i Ambjörnarp har tillsammans bestämt att 

arrangera 2 kvällar i augusti med sikte på Valet 2018.

Vi vill ge de lokal politikerna chans att svara på 

föreningarnas lokala frågor om hur samhället ska 

formas i Tranemo kommun.

Notera datumen så kommer mer detaljerad information 

närmre inpå kvällarna.

Vi möts i Björnhyltans Växthus

Onsdag 15 aug kl. 19.00

preliminärt kommer

Socialdemokraterna + Centern + Folkpartiet

Sverigedemokraterna + Kristdemokraterna

Onsdag 22 aug kl. 19.00

preliminärt kommer

Moderaterna + Medborgerlig Samling Tranemo

Vänstern + Miljöpartiet

Insamling till Demokratiprojekt i Mali

Under sommaren kommer Ambjörnarps föreningar 

också att samla in pengar.

Alla länder är inte så lyckligt lottade som Sverige, 

där demokratin har en given plats. 

Vi vill med politikerutfrågning och insamling stötta den 

demokratiska processen på flera håll i vår värld. 

Mer information kommer!

www.bjornhyltans.se

Tusen Trädgårdar

söndag1 juli kl.10.00-17.00 öppen trädgård med fika

Gårdsbutiken 

öppen juli-sept., torsdag-fredag kl. 14.00-19.00 

handla och njut i växthus och trädgård.

Trädgårdsguidningar

torsdagar kl. 18.00 under gårdsbutikssäsongen, 

50kr/person.

Trädgårdsresan torsdag 2 aug kl. 16.00 & 18.00 

guidning av Lennart Flink i bigården, 

insamling till bifonden.

Björnhyltans Trädgård
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438

För anmälan/frågor, kontakta 

Johanna och Jakob 0739-872360

Marita och Patrik     0705-946604

Maria och Peter       0702-381437

Glöm inte att anmäl er till årets 
bästa matfest 

Cykelrally 1 September 

Partner, vän eller  trevlig kollega? 

Så länge ni vill ha en trevlig eftermiddag 

och kväll tillsammans kan ”par” se ut hur 

som helst!

Jubileumsfest!
Reservera den 27 oktober 

då Ambjörnarps IF firar 90 år 

med en fest i Ambjörnarps Bygdegård. 

Mer information kommer i nästa blad

mailto:helen.petersson@tele2.se
http://www.bjornhyltans.se/

