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▷ Mitt Agunnaryd
Stor tack till Sandra Elg för denna fina vår-bild. Hur ser ditt Agunnaryd
ut? Välkommen att skicka in dina bilder till redaktionen!

▷ Bidrag till barnfamiljer

▷ Ljuvliga Lanthandeln
Välkommen in till lanthandeln i
Agunnaryd! Affären byggdes
2005 med stöd av Ingvar
Kamprad och många
Agunndarydsbor är
andelsägare. Lanthandeln är
bygdens butik och mötesplats.
Här kan du handla livsmedel
och blommor, ta en kaffe eller
go fika med våffla eller glass.
Personalen Heidi, Nelli, Sara och
Tina med flera står alltid
beredda att serva dig då du
kommer. Kom in och se våra
fina erbjudanden

Även i år kan man söka bidrag
ur GE Johanssons
donationsfond. Barnfamiljer,
som bor i Agunnaryd, har
möjlighet att söka bidrag. Är du
intresserad eller har frågor, hör
av dig till.- Eva Nilsson tel: 070
314 22 54 Mail:
eva51nilsson@hotmail.com

Vi firar 2 år
Handla för 300 kr så får du köpa
4 pkt Löfbergs Lila kaffe för
endast 100 kr.
Gäller april månad
Missa inte stämpelkortet!
Du få 5% på allt du handlar!
Öppettider:
o Mån-fre 10-18
o Lördag 10-14
Vi startar med söndagsöppet
igen den 4 april -

1/4 kl 18
2/4 kl 10
4/4 kl 10
5/4 kl 14
11/4 kl 14
25/4 kl 10

▷Agunnaryds

bygdegårdsförening

är en ideell förening som
tillhandahåller lokal för
uthyrning för såväl
privatpersoner som föreningar.
Bygdegården rymmer 170
personer och det är möjligt att
duka bord för ca 120 sittande
gäster. I stora salen finns en
upphöjd scen, tillgång till
stereoanläggning med
inkopplingsmöjligheter för dator
eller annan mediaspelare. I
stora salen finns även en fast
monterad projektor och
projektionsduk. Köket är
välutrustat och medger
matlagning för många.
Bygdegården erbjuder också
en mindre lokal lämplig för
mindre mötesverksamhet eller
privata sammankomster. I detta
rum finns en väggmonterad 55”
TV med inkopplingsmöjligheter
för t.ex. dator eller blu-ray, samt
en Google Chromecast för
filmvisning.
Bygdegårdsföreningen erbjuder
också gratis WiFi till alla gäster.

Vill du stödja föreningen?
Det kan du enkelt göra på olika
sätt. Det ena är genom en
frivillig årsavgift på 100
kr/person. Det andra är att du
väljer att bli medlem i
föreningen genom att erlägga
en medlemsavgift på 200 kr.
Som medlem i föreningen blir
du också andelsägare i lokalen.
Det går bra ett erlägga din
avgift via bankgiro eller Swish.
Vid betalning ange ditt namn.
Tack för ert stöd! BG: 5700-6397
Swish:123 121 76 37

▷ Ryssby pastorat Fr.o.m.

palmsöndagen 28 mars
kommer vi att öppna upp våra
kyrkor för 8 gudstjänstdeltagare.
Anmälan görs på förhand till
tjänstgörande präst 0372-40030
Gudstjänsterna sänds även i
efterhand på
www.facebook.com/ryssbypast
orat. Välkommen att vara med.

Förhoppningen är att
regeringen ska lätta på
restriktionerna för sittande publik
den 11 april. Se även Svenska
kyrkans annons i Veckobladet.

Skärtorsdagsmäs
sa i Tutaryd JW/
GB

Långfredagsgudstj
änst i Agunnaryd
MP/ GB
Påskdagen
Högmässa i Ryssby
JW/ GB
Annandag påsk
Pilgrimsvandring i
Tutryd MP/ GB
Gudstjänst i
Agunnaryd MP/
EW
Gudstjänst i
Agunnaryd MP/
GB

▷ MAJBLOMMOR

Pga av covid-19 blir det ingen
försäljning av majblommor i år.
För att samla in pengar
arrangeras istället en digital
insamling från mitten av april
och 1 månad framåt.
Vi arrangerar också en
tipsrunda för vuxna och barn
vid dammarna 30/4-2/5.
Genom att swisha valfritt
belopp till majblomman bidrar
du till att de barnfamiljer som
behöver det kan söka bidrag till
exempelvis glasögon,
vinterkläder, gitarrlektioner och
fotbollsträning. Swishnummer
annonseras via affisch vid
affären och på
Agunnarydsborna på facebook
i mitten av april.
Therese, Majbommans
lokalförening i Agunnaryd

Välkomna att bidra med dina texter! Senast den 25e varje månad kan din förening eller verksamhet skicka in
information till oss via denna mailadress: redaktion@agunnaryd.se eller kontakta Roos 0767148271 Annonsbladet
kommer innehålla följande information: ◦Kalendar ◦Annonser ◦Korta texter om vad som händer i din förening/
verksamhet. Annonsbladet kommer att delas ut i brevlådorna mellan den 10-15 varje månad. Tillsammans kan vi skapa
ett annonsblad som bidrar till en levande by och stark gemenskap.

