
Juni – juli - augusti
2019

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 eller 0705865733

Alla Hjärtligt välkomna!

6 juni

Från och med 13 maj är klubben 

öppen med båtförare på plats. 

Info om tider finns på hemsidan och facebook.

Vattenskidskolan kommer hållas 15 – 17 juni. 

Frågor och anmälan till Elin 0730-228036 

eller Fredrik 0705-889007

Vi kör Kräftcupen 10 - 11 augusti. 

Hör av er om ni vill hjälpa till.

Stötta gärna klubben med ett medlemskap 

50kr/pers. eller 150kr/hushåll. Bg. 808-2596

Ambjörnarps Vattenskidklubb

Vi finns på facebook och instagram

Hoppas vi ses vid Skogssjön i sommar!

Byvandring med våffelcafé i Stjärnebo by

söndagen 16 juni 

Vi börjar 14.00 på Gräsåsen, Björkåsen Bohultan och 

ytterligare 5 gårdar. Våffelcafét börjar 15.00  

Kyrkogårdsvandring onsdagen 26 juni kl.18.00

Augusti är stugan öppen en dag för servering och 

underhållning - dag är ännu ej fastställd.

Byvandring i Övre Älvshult är också 

planerad  i aug. sept.

Ambjörnarps Hembygdsförening

Ambjörnarps byalag 

Lördag 1 juni kl. 10.00

Motorträff
• Utställning av veteranfordon

• Bilklubbben Texas Cruisers på plats

• Kinds motorveteraner visar traktorer och 

tändkulemotorer

• Utställning av gamla vapen och  jakttroféer 

• Företaget Street Trends visar luftfjädring

• Cykel- och hembygdsmuseet  är öppet

• Fika och hamburgare/korv till försäljning.

Alla välkomna med eller utan veteranfordon!

14 september kl. 16.00

Monica Robertson med band kommer till 

Ambjörnarps bygdegård. 

Hör henne framföra sin makes, 

Alf Robertsons, sångskatt. 

Inträde inkl. mat - 300 kr. 

Anmäl till Kenneth tel. 0702485925 senast 8/9. 

Glöm inte anmäl ev. specialkost.

Midsommardagsfirande i bygdegården 

lördagen den 22 juni
Vi anordnar för andra året i rad 

midsommardagsfirande i bygdegården.

Kl. 15.00 serveras jordgubbstårta, kaffe och saft.

Därefter går vi en tipsrunda med diverse lekar 

och tävlingar.

Ca 18.30 serveras en grillbuffé.

Om Sveriges fotbollsdamer spelar denna dag 

kommer vi att visa matchen.

Allt detta till en kostnad av 160 kr/person.

Barn upp till 15 års ålder betalar 10 kr/år

Anmäl via sms med namn och ev. ålder 

(på de som är under 16 år)

senast den 18 juni till Karin Ljungdahl 070-5201935

Glöm inte ange ev. specialkost. 

Boka redan nu in 5 oktober

för årets oktoberfest. 

Vi återkommer med mer information när vi 

öppnar upp för anmälan. 

Ambjörnarps bygdegård



Nästa blad sept. – okt.

Material lämnas senast 16 aug. till 

helen.petersson@tele2.se eller 60048. 

Vill du få ditt byablad på e-post?

Maila din adress till mig / Helen

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

Midsommarhelgen har vi stängt

Välkomna!

Lidavägen 1 tel. 0325-60204

Ni hittar oss också på www.ambjornarp.se

Följ oss på instagram: ambjornarpsbyakrog

för att se vad som händer på Byakrogen i sommar. 

Information kommer även att finnas på Byakrogen.

Vardagskvällar och helger endast öppet för bokningar.

Ring och beställ.

Vi tar emot beställningar av 

smörgåstårtor och gräddtårtor 

och har även catering.

Sommarens samlingar i Björnhyltans Växthus:

Söndag 9/6 10.00 

Familjegudstjänst med ”Fika-knytkalas”

Söndag 30/6 19.00 

Musikandakt med Daniel Fält, ”Torpamusiker”. 

Växthuset öppet för fika från 18.00. 

Ta med fikabröd.

Söndag 21/7 19.00 

Allsångsandakt. Växthuset öppet för fika från 18.00. 

Ta med fikabröd.

Söndag 11/8 10.00 

Familjegudstjänst med Wendefors. 

Fika efter gudstjänsten.

Ambjörnarps Missionshus

• Gårdsbutiken öppen 

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

• Trädgårdsguidningar

juli-sept. torsdagar kl. 18.00, 60 kr/person, ingen föranmälan.

• Bi & trädgårdsguidning

torsdag 1/8 kl. 18.00 

Lennart Flink guidar i bigården, 

avgiften går till Trädgårdsresans Bifond.

www.bjornhyltans.se

Björnhyltans Trädgård
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438

Cykelrally 31/8

Anmäl er till årets trevligaste matfest!

Jessika 070-2984750 & Martin 070-3665153

Inger 070-3631593 & Kent 070-8738559

Ulrika 073-0405614 & Janne 070-5307024

Senast 17/8 vill vi ha er anmälan.

Kontakt: Kent Lorentzson 070 689 77 74

Följ med på musikalresa!

Lördag 16 november

Oliver!

Musikal av Lionel Bart.

Fredrik Benke Rydmans version av den 

klassiska Dickens-musikalen.

Sjungs på svenska.

Föreställningen börjar kl. 15.00

Honung finns kvar.

Nyslungad kan det bli 

till midsommar

Lennart tel. 0702210849

Stationsmagasinet 11/7 kl. 18.30

Boundless

Nordisk folkmusik och & visa i sommarkväll

Fredrik Ohlsson - gitarr, durspel, sång

Anna-Karin Andersson - fiol, hardangerfela, sång

Tillsammans utgör de duon Boundless, duon som 

förvandlar spröda och skira klanger till tunga, kärva 

grooves. I ett självsäkert och självklart samspel 

möts deras världar, i det gränslösa.

https://sv.opera.se/forestallningar/oliver-2019-2020/

Inträde: 100 kr, gratis för barn till 17 år

Arrangör: Byalaget
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