
November - December
2018

God Jul & Gott Nytt År
Pia med personal.

Vi tar emot beställningar av 

smörgåstårtor och  gräddtårtor och

har även catering.

Lidavägen 1 tel. 0325-60204

Vi finns även på www.ambjornarp.se

Endast bokning – tel. 60204

Mellan Jul och Trettonhelgen har Byakrogen 

stängt. Ring för öppettider.

Övriga dagar – Julbeställning efter egna 

önskemål. (Endast bokning, minst 8-10 pers.)

Följ oss på instagram

ambjornarpsbyakrog

JULTALLRIK

Söndag 2/12, 9/12 och 16/12

JULBORD
Lördag 1/12, 8/12 och 15/12

Ambjörnarps Bygdegård

Tack alla för en 

fantastisk Oktoberfest! 

Runez redan är inbokade för 2019.

Ambjörnarps Byalag

Vi tänder granen på Stationsplan

Lördag 1/12 kl 15.00

Se information på anslagstavlan 

och på www.ambjornarp.se

Tack till alla som hjälpt byalaget 

under året.

Vi skänker en julgåva till 

Världens barn

Byabladet ges ut av byalaget och är fritt 

för alla att annonsera i.

Välkomna på 

Våffelcafé

Tisdagar kl.14.00 – 16.00

6/11 och 4/12

Ambjörnarps 

kyrka

http://www.ambjornarp.se/
http://www.ambjornarp.se/


Nästa blad februari - mars

Material lämnas senast 18 januari till  

helen.petersson@tele2.se eller 0703 780796

Vill du få ditt byablad på e-post?

Maila din adress till mig / Helen

Kyrkis tisdagar kl. 09.30

20/11, 27/11, 4/12.

Söndag 9 dec kl. 10.00 

Familjegudstjänst med Luciatåg. 

Alla barn som vill är välkomna med!

Söndag 23 dec kl. 19.00 

”Sång i Juletid” 

Vi fyller Missionshuset med levande ljus och 

sång om Julens viktigaste person. 

Vill du vara med i kören? 

Kontakta Lotta tfn 076-7795293.

Ved säljes 

Ring 

Kent Lorentzson 

Tel. 070 6897774

SLÄNG INTE DINA 

DRICKABURKAR!

Ambjörnarps IF samlar in dem, 

även burkar som det inte är pant på.

För information ring:

Kent: 070 689 77 74

Mats:      070 577 27 08

Niklas :   070 573 12 24

Patrik:    070 594 66 13

Per-Olof:  070 326 28 75

Tomas:    070 551 00 69

Ett stort TACK till alla föreningar och enskilda som 

bidrog till ett lyckat demokratiprojekt i Ambjörnarp. Vi 

hade 2 bra politikerutfrågningar i Björnhyltans Växthus, 

som faktiskt gav möjlighet att möta de lokala politikerna.

Insamlingen till medborgarråden i Mali gav ett mycket 

gott resultat: 12 014 kr. 

Vad arbetar ni med nu i medborgarrådet i

Dialakoroba?

Mama Samaké: Vi förhandlar med beslutsfattarna 

så att de ska ta hänsyn till och få till stånd 

rekommendationerna från medborgarenkäten, 

främst om att öppna hälsocentret i Hèrèmakono 

igen. Vi hjälper också sjukvårdspersonalen med att 

öka medvetenheten hos befolkningen om vikten av 

att vaccinera sina barn, hälsoundersökningar av 

gravida kvinnor och att mobilisera befolkningen i 

säsongens kampanj mot malaria.

Mama Samake är kvinnan på 

våra affischer för insamlingen.

Här följer ett utdrag ur en 

intervju med henne. 

Intervjun publiceras i sin helhet på 

Ambjörnarps Facebooksida

Björnhyltans Trädgård
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438

Ambjörnarps Missionshus

MASSAGE-Behandling

Avslappnande – Smärtstillande

MASSAGERUMMET

Ont i rygg, axlar och/eller nacke?

Ont i rygg, höfter och/eller ben?

Ulla Bengtsson

070-57 603 52

www.spa-ambjornarp.com

mailto:helen.petersson@tele2.se
http://fotboll.ambjornarp.se/index1.php
http://www.spa-ambjornarp.com/

