Februari – mars
2019
Ambjörnarps Bygdegård
Årsmöte
19/2 kl. 18.00
Vi bjuder på kaffe och fralla.
Påskbuffé
med underhållning.
Skärtorsdagen 18/4
Kostnad 200/pers. över 15 år.
10 kr/barn/år.
Sista anmälan den 9/4
via sms med namn och ålder
till Lotta 0705-407309.

Ambjörnarps Missionshus

Lidavägen 1 tel. 0325-60204
med trubadur
Fredag 8/2 kl.18.30
Boka bord!
Först till kvarn…

Vi tar emot beställningar av
smörgåstårtor och gräddtårtor och
har även catering.
Lördagar och söndagar har vi endast
öppet för bokningar.
Ring och beställ.
Följ oss på instagram
ambjornarpsbyakrog
Ni hittar oss också på www.ambjornarp.se

Körhelg 9-10 februari

Daniel Fält övar med oss på lördagen och
söndagen medverkar vi på sånggudstjänst
i Tranemo Missionskyrka kl.10.00
Tycker du att det är kul att sjunga och vill
vara med? Kontakta Lotta Wendefors
tfn 0767795293 för mer information.

Eftermiddagsfika med andakt
måndag 25/2 (OBS! flyttat från 18/2)
kl. 15.00
och måndag 18/3 kl. 15.00

Honung till salu

tel. 0702210849 Lennart

Välkomna!
Pia med personal

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

Ved säljes

Ring Kent Lorentzson
Tel. 070 6897774

BYALAGET
Jag skulle önska att vi använde
stationsmagasinet i sommar, till
utställningar musikkvällar och ev. loppis.
Utställning med foton föreställande
Ambjörnarp i dag, har du bilder förstora till
A4 så vi kan visa dem. Loppis i byn,
öppna ditt garage eller din bagagelucka
eller gå samman några stycken och ha
loppis i magasinet.
Har du helt andra idéer hör av dig till
MonaLis tel. 0703712896 eller på
mail: monalisgustavsson53@gmail.com

Ambjörnarps kyrka
Välkomna på Våffelcafé
Tisdagar kl.14.00 – 16.00
5/2 och 5/3

Ont i rygg, axlar och/eller nacke?
Ont i rygg, höfter och/eller ben?
MASSAGE-Behandling
Avslappnande – Smärtstillande
MASSAGERUMMET
Ulla Bengtsson
070-57 603 52
www.spa-ambjornarp.com

Nästa blad april - maj
Material lämnas senast 15 mars till
helen.petersson@tele2.se eller 60048.
Vill du få ditt byablad på e-post?
Maila din adress till mig / Helen
Byabladet 2018
Gäller
månad

sista
inlämningsdag

April - maj
Juni - juli augusti

15 mars

Sept. - okt
November december

16 augusti

17 maj

18 oktober

