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▷ Knutsfest på

Marsholm

Knutsfest på
Marsholm
Torsdagen den 13
januari kl. 18.00
Underhållning av
Mona Svensson
Tomtegröt och kaffe
serveras.
Alla hjärtligt
välkomna

1/1 Nyårsdagen Stängt
2/1 Söndag 11-14
3/1 Måndag Stängt pga av
inventering
5/1 Trettondagsafton 10-15
6/1 Trettondagen 11-14

▷ Musikgudstjänst

Kom och njut av en Musikgudstjänst
med
”Prästen med Resten”
Söndagen den 12 december
klockan 16.00
Alla varmt välkomna
Agunnaryds församling

▷ Julgran i Agunnaryd

Tusen TACK till alla som hjälpt till
med att sätta upp en
julgran med belysning utanför
församlingshemmet i år också.
Agunnaryds församling

Förbeställ gärna era julgrupper,
julbuketter och Nyårsblommor.

▷ Ljuvliga Lanthandeln
Öppettider Jul & Nyår
23/12 Torsdag 10-17
24/12 Julafton Stängt
25/12 Juldagen Stängt
26/12 Annandag Jul 11-14
27/12 Måndag 10-18
28/12 Tisdag 10-18
29/12 Onsdag 10-18
30/12 Torsdag 10-18
31/12 Nyårsafton 10-13

God Jul & Gott Nytt År
Önskar vi er alla
Ljuvliga Lanthandel ÖPPETTIDER:
MÅN-FRE
10-18
LÖR
10-14
Hjärtligt Välkomna 037269039
info@ljuvligalanthandeln.se

▷ Vi möts igen!

Vi möts igen! Stiftelsen betalar
föreningarnas hyra för möteslokaler
I pandemins spår behöver vi inom
Agunnaryds föreningar mötas igen
– men vi ska träffas på ett säkert
sätt utan att tränga ihop oss mer än
nödvändigt.

stiftelsen direkt – ingen ansökan
behövs. När ni bokar lokalen så
uppge att det är ett möte där
stiftelsen betalar hyran.
Erbjudandet gäller till alla
föreningar i Agunnaryd vid t.ex.
styrelsemöte, årsmöte,
samverkansmöte eller
arbetsgruppsmöte (dock ej
religiösa eller partipolitiska
föreningar som enligt stiftelsen
stadgar inte kan erhålla stöd). I de
fall det förekommer inköpt fika/mat
förutsätts det att föreningen köper
det från lanthandeln eller annan
lokal aktör. Genom att använd
våra gemensamma lokaler och
handla lokalt bidrar vi alla med att
utveckla vårt Agunnaryd!
Vid frågor:
info@agunnarydsstiftelsen.se

▷ Samverkansmöte

Vilken god uppslutning det blev på
samverkansmötet!
Sockenrådet bjöd i november in
föreningar och verksamheter i
Agunnaryd till samverkansmöte.
Ämnet för mötet var att informera
varandra om vad som händer i de
olika föreningarna och
verksamheterna just nu och
diskutera samverkansmöjligheter.

Från nu och under hela 2022
erbjuder sig Agunnarydsstiftelsen
att betala hyran när Agunnaryds
föreningar har protokollförda
möten i församlingshemmet eller
bygdegården. Detta administreras
genom att uthyrarna fakturerar

Uppslutningen var mycket god då
representanter från Röda korset,
Hembygdsföreningen, Alef,
Stiftelsen, LRF, skolan, kyrkan, AIF,
SPF, Brandvärnet,
Bygdegårdsföreningen,
Grannsamverkan,
Biodlarföreningen,
Föräldraföreningen, lanthandeln
och Sockenrådet medverkade.
Under kvällen kom vi bland annat
fram till dessa ämnen att
samarbeta kring:
Skolan, biodlarföreningen,
hembygdsföreningen, SPF och
arbetsgruppen för dammarna ser
möjligheter att samarbeta för att
sätta upp bikupor vid dammarna,
sådd av ängsblommor, bygga
gärdesgård och arrangera
gemensam slåtter.

Två andra ämnen som föreslogs var
att en Reko-ring med försäljning av
lokala varor startar i Agunnaryd
och att SPF återigen blir rastvakter
på skolan. Hjärta Agunnaryd, HLRutbildningar är ett viktigt initiativ
som fortsätter att engagera många
i Agunnaryd.
Nationaldagen är ett evenemang
som behöver ett utökat samarbete
från fler föreningar. Beslut togs att
nyinflyttade ska få sin välkomstpåse
under det här evenemanget.
Två andra ämnen som föreslogs var
att skapa en hemsida för
Agunnaryd istället för två som i dag
och att se till att hela elljusspåret
fungerar.
Under kvällen informerade stiftelsen
om att de bekostar lokalkostnad för
protokollförda föreningsmöten i
bygdegården och
församlingshemmet.
Samverkansmöte planeras att äga
rum två gånger per år.
Tack för en trevligt kväll och bra
dialog. Med vänliga hälsningar,
/Sockenrådet

▷ Välkommen till
gudstjänst i Agunnaryd
Sön 12/12
kl 16
Fre 24/12
kl 10
Lör 25/12
kl 07
Fre 31/12
kl 16
2022
Sön 2/1
kl 14
Tors 6/1
kl 16
Sön 9/1
kl 14
Lör 22/1
kl 09
Sön 23/1
kl 10

Musikgudstjänst
med ”Prästen med
Resten” MP/EW
Julbön med
julkrubbsbygge.
MP
Julotta MP Kör
Nyårsbön JW
Gudstjänst JW
Musikgudstjänst i
Ryssby MP Körer
Gudstjänst JW
Församlingsfrukost
med föredrag av
Vanja Johansson
Gudstjänst JW

Läs även Sv. Kyrkans annons i
Smålänningen och
Veckobladet.

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.

