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▷ Trygg sommar
Vi ser fram emot en trygg och
trevlig sommar!

Foto: Roos Hogervorst

Kom in och se våra fina
erbjudanden

Sommarplantor
Sommar småplantor 10 st för 89
kr, Pelargoner zonale 3 st för
100 kr

▷ Ljuvliga Lanthandeln
Välkommen in till lanthandeln i
Agunnaryd! Lanthandeln är
bygdens butik och mötesplats.
Här kan du handla livsmedel
och blommor, ta en kaffe eller
go fika med våffla eller glass.
Personalen står alltid beredda
att serva dig då du kommer.

Öppettider:
o Mån-fre 10-18
o Lördag 10-14
o Söndag 11-14
1 Maj
Kristihimmelfärdsdag
Pingsafton
Pingsdagen
Nationaldagen

10-14
10-14
10-14
11-14
11-14

Foto: Roos Hogervorst

▷ Röda Korskrets Den 23

▷ Ryssby pastorat Tyvärr

och 24 april fanns Agunnaryds
Röda Korskrets utanför affären
och samlade in pengar till
behövande, både i Sverige och
i hela världen. Varmt TACK till
alla som på något sätt bidrog,
med kontanter eller Swish. Det
var också så roligt att träffa alla
och prata några ord. Än en
gång TACK!

har restriktionerna förlängts, så
det gäller fortfarande max 8
gudstjänstdeltagare i våra
kyrkor. Anmälan görs på
förhand till tjänstgörande präst
0372-40030

▷Agunnaryds

Läs även Sv. Kyrkans annons i
Smålänningen eller
Veckobladet. Det är även
inplanerat 5 friluftsgudstjänster i
sommar. Då hoppas vi kunna
vara fler som får samlas.

hembygdförening Vi

planerar att ha årsmöte den
20:e juni om det lättar med
restriktionerna så att man kan
samlas fler än 8 personer.
Närmare om tid och plats i
annonsbladet i juni
Gunnel Nilsson, Ordförande

Någon av gudstjänsterna sänds
i efterhand på
www.facebook.com/ryssbypast
orat

▷ Eva

Nilsson

All ev. uppvaktning på min
födelsedag undanbes vänligen.

1/5 kl 10
16/5
23/5
30/5
13/6

kl 14
kl 14
kl 10
kl 14

20/6 kl 10
26/6 kl 14

4/7 kl 14

1/8 kl 14

22/8 kl 14

Högmässa
JW/GB

Gudstjänst MP/GB
Gudstjänst JW/EW
Högmässa MP/GB
Friluftsgudstjänst
vid kyrkoruinen
Ta med egen
kaffekorg
Gudstjänst i kyrkan
Friluftsgudstjänst
vid
hembygdsgården
Midsommardagen
Ta med egen
kaffekorg

Friluftsgudstjänst
vid Ängsladan
Ta med egen
kaffekorg
Friluftsgudstjänst
på Kjöpet Ta
med egen
kaffekorg
Friluftsgudstjänst
på Marsholm

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.

