Februari – mars
2020
Ambjörnarps Bygdegård
Nu startar vi igång det nya decenniet
i Bygdegården!
Vi vill börja med att tacka
Sparbankstiftelsen och Handelsbanken,
samt de privatpersoner som lämnat bidrag till oss.
Detta uppskattas enormt mycket!
Under året kommer vi att ha följande aktiviteter:
• Årsmöte Söndag 23/2
Tipspromenad och våfflor, 14.30-16.00.
Årsmöte ca 16.00-17.00.
K-G Magnusson från Sparbanksstiftelsen
kommer och pratar om stiftelsen.

• Påskbuffé 9/4
• Städdag 6/5
• Midsommardagsfest 20/6
• Oktoberfest 3/10
Där emellan kommer vi självklart ha fotbollskvällar
då Sverige spelar EM i sommar.
På grund av vårt alkoholtillstånd får vi inte längre
annonsera om våra fester. Så gå gärna med
i vår slutna facebookgrupp eller skicka ett
mail till charlottpersson@telia.com om du vill ha info
om tider och anmälan, mm.

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:Lördagar och söndagar har vi endast öppet
för bokningar, minst 8 personer.
Ring och beställ, tel. 602 04 eller
070 586 57 33, går bra att skicka sms.
Vi har även catering av mat till stora som små
fester, gör smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Följ oss på instagram ambjornarpsbyakrog
Ni hittar oss också på www.ambjornarp.se
Välkomna!

Ambjörnarps kyrka

Varma hälsningar från Bygdegårdens styrelse

Friskvård – avslappningsmassage
taktil
rygg och axlar
höfter och ben
Eva Stenqvist
Tel: 0739727503
evastenqvist1957@gmail.com

Välkomna på Våffelcafé
Tisdagar kl.14.00 – 16.00
4 feb, 3 mars och 31 mars

Ambjörnarps Missionshus
Ännu finns det honung kvar
070 2210849 Lennart

Eftermiddagsfika med andakt
Måndag 24/2 och 23/3 kl. 15.00

Ambjörnarps hembygdsförening
söndag 23 februari kl. 15.00
Siv och Britt berättar och visar bilder från sina
pilgrimsvandringar i Spanien och
leden Sundsvall - Trondheim
Kaffeservering.

Tisdag 31 mars kl. 18.00
Lördag 4 april
RESA till Operan Cosi Van Tutte,
Riksteaterns föreställning på Folkets hus i Ulricehamn.
Mozarts komiska opera med lika delar komik och allvar.
En smart komedi om två systrar och deras pojkvänner.
Avresa kl. 12.00. Lunch i Ulricehamn.
Föreställningen börjar 16.00. Hemma ca 19.30.
Anmälan till Kent Lorentzson på tel. 070 6897774
tidigast 13/1 och senast 26/1.
Biljettpris 240 kr betalas till Kent vid anmälan,
helst på swish nr 070 6897774.
Buss och lunch betalas på resan, ca 300 kr.

Årsmöte.
Föredrag av Bernt Rune Johansson
om hjärtbyte.
Föreningen bjuder på fika.

Björnhyltans Trädgård
Peder & Lotta Wendefors 0325-60438
Kurs i ekologisk odling börjar i april.
Mer information på hemsidan
www.bjornhyltans.se

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

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 14 mars till
helen.petersson@tele2.se eller 0703 780796.
Vill du få ditt byablad på e-post? Maila din adress till mig
/Helen

