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Premiär lördagen 30/6 kl. 15.00 
Hasselbacken Alstermo 
”Janssons Bravader” 

 

JANSSONS BRAVADER 
PREMIÄR! Lördag 30 juni kl. 15.00 i Hasselbacken Alstermo  

"Janssons Bravader" i Hasselbacken i Alstermo. Biljetterna har en slukande åtgång så 

löp & köp hos närmsta återförsäljare Anettes Blommor & Begravningsbyrå 

ICA Nära-butiken i Alstermo 

Ica Nära Braås ICA Nära Åseda Ica Nära Lenhovda 

Det går också bra att köpa genom biljettkiosken. 

www.biljettkiosken.se/gladabravader 

Speldatum! 

Premiär Lördag 30 juni kl. 15.00 – Övriga spelningar  *Söndag 1 juli kl.15.00 

*Fredag 6 juli kl.18.00 *Lördag 7 juli kl.15.00 *Söndag 8 juli kl. 15.00 

 

https://www.facebook.com/hasselbacken.alstermo?fref=mentions
https://www.facebook.com/Anettes-Blommor-Begravningsbyrå-1035931356451299/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Ica-Nära-Braås-266259243451343/?fref=mentions
https://www.facebook.com/icanaraaseda/?fref=mentions
https://www.facebook.com/IcaNaraLenhovda/?fref=mentions
http://www.biljettkiosken.se/gladabravader
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Foto: Göteryds Hembygdsförening 

 

Göteryds Hembygdsförening i Älmhults kommun är en av våra 222 st medlemsföreningar 

 

 

Landsbygdensdag lördagen 7/7 
 

GÖTERYDS HEMBYGDSFÖRENING 
Arrangerar första lördagen i juli varje år Göteryds marknad mellan klockan 09.00-15.00. Det är en 

mycket gammal marknad med anor från 1800-talet. Vi har 3 000 - 4 000 personer som besöker oss 

denna dag. Det är en riktig hemvändardag. Vi försöker att satsa på försäljning av hantverk och inte 

några loppissaker. Här nedan följer de aktiviteter som sker förutom alla våra utställare.  

Kl. 09.00 Marknaden öppnas av Björn Sjöstrand  

Kl. 09.30 Auktion  

Kl. 12.00 Sånggudstjänst i kyrkan  

Övriga trevligheter: *Visning av gamla bilar och lättviktare  

*Hemvärnet serverar ärtsoppa Göteryds BK säljer grillat Luftgevärsskytte  

* Lotteri med hantverksvinster Servering av våfflor och kaffe  

* Musikunderhållning  

* Öppet i soldattorpet i Hembygdsparken  

* Ansiktsmålning, ponnyridning, hästdroska och go-cart för barnen 
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Landsbygdensdag lördagen 7/7 
 

Dagen efter alltså söndag den 8/7 anordnar  
Åseda Hembygdsförening i Uppvidinge kommun. 
 
Mopperally! 

 Kl.13.00 Mopperally tillsammans med "Old style riders"  

Kl. 14.00-16.00 har vi kaffeservering med våfflor.  

Allt detta i Hembygdsgården i Mörtelek. 

VÄLKOMNA! 
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UPPVIDINGE KOMMUN! 

Tävla med ditt bästa foto! 

Sommarens fototävling har temat "Sommarminnen från Uppvidinge". Skicka in ditt bästa sommarfoto 

taget någonstans i kommunen, så har du chansen att vinna boken Natur och kultur i Uppvidinge. 

Nu har du chansen att vara med och tävla om den fina boken Natur och kultur i Uppvidinge. 

Skicka in ett eller flera foton på temat ”Sommarminnen från Uppvidinge” till redkom@uppvidinge.se. 

En jury avgör sedan vilket foto som bäst speglar sommaren i Uppvidinge. Vinnaren får ett exemplar av 

Natur och kultur i Uppvidinge – en utflyktsguide. 

Villkor för deltagande: 

 Du ska själv ha tagit fotot. 

 Alla foton måste vara tagna i Uppvidinge kommun under maj-augusti 2018. 

 Vi förbehåller oss rätten att använda alla inskickade foton i marknadsföring av Uppvidinge 

kommun. 

 Vi kommer att ta in samtycke för publicering av de foton som innehåller människor som går att 

identifiera. 

Lycka till!      http://www.uppvidinge.se/8309.html 

 

 

 

 

 

 

Upplev 2018 i Uppvidinge klicka på länken 
http://www.uppvidinge.se/8284.html   

 

mailto:redkom@uppvidinge.se
http://www.uppvidinge.se/8309.html
http://www.uppvidinge.se/8284.html
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DU MISSAR VÄL INTE ATT GILLA/FÖLJA VÅRA FORUM? 
 

WWW.FACEBOOK.COM/HELASVERIGEKRONOBERG   
 

WWW.INSTAGRAM/HELASVERIGEKRONOBERG  
 

HÖR AV DIG OM DIN FÖRENING VILL LÄNKAS IHOP! 

 
 
 
 
 
 

 

Ordförande har ordet: 

Så här dags, när semestrarna närmar sig och det ideella arbetet för många har lite 

sommarledigt kan det vara tillfälle att ta sig tid att gå in på Kunskapsbanken och 

uppdatera vad som gjorts det senaste året och även kolla att det är rätt kontaktperson 

som finns med i listan. Se det också som en förberedelse inför den nu välkända 

Kugghjulsgalan som i år hålls den 4 oktober i Residenset i Växjö. 

  

Sista dag att nominera sin förening är den 10 augusti och jag hoppas att få träffa så 

många som möjligt den kvällen. I är har jag fått äran att sitta med i juryn så jag hoppas 

på att få många nomineringar med våra fantastiska föreningar och  

deras värdefulla arbete. 

 

Tills dess önskar jag alla en lång skön sommar med lagom regn och lagom sol! 

Åsa Dahlström, Ordförande 

http://www.facebook.com/helasverigekronoberg
http://www.instagram/helasverigekronoberg

