AGUNNARYDS
ANNONSBLAD

Juni 2021
AGUNNARYD EN LEVANDE BY!

▷ Vilken lyckad
fisketävling det blev!
Många fiskare i
Agunnaryd fiskade i
Agunnarydsjön den 12 juni
Vinnare 2021 är:
1. P-O Lööf
2. Jan Carlsson
3. Alex Ström
Och grattis alla barn som var
med, underbart!
Tack Jonas för att du
organiserade detta
uppskattade evenemang. Vi ser
fram emot nästa tävling under
sommaren. Mer info omkring
det kommer via
Agunnarydsborna Facebook
sida.

▷ Ljuvliga Lanthandeln

Vecka 27 kör vi reastege på
våra ute växter! Rabatten ökar
för varje dag! Hur länge vågar
du vänta!?�
10 % rabatt Måndag
20% rabatt Tisdag
30% rabatt Onsdag
40% rabatt Torsdag
50 % rabatt Fredag
Lördagen den 24 juli, är det
dags för Krigges ultra! Missa inte
detta!
Denna dag 10 % på Ljuvligt,
gäller på allt från inredning till
växter.

Vi vill passa på att önskar er alla
en Glad Sommar!
Ljuvliga LANTHANDELN
ÖPPETTIDER:
MÅN-FRE
10-18
LÖR
10-14
SÖN
11-14

LYSANDE FRAMTID FÖR AGUNNARYDS IDROTTSFÖRENING!

▷ Lysande framtid för AIF

Nu har alla barn
sommaruppehåll efter en
fantastisk fotbollssäsong med
många barn.

•

•

Det är verkligen fantastiskt att
ser så många barn spela fotboll
här i Agunnaryd.

▷ Gudstjänster i
Agunnaryd VÄLKOMMEN!
4/7

kl 14

11/7 kl 10
18/7 kl 14

Friluftsgudstjänst vid
Ängsladan Elmtåsa
MP/GB Ta med
egen fikakorg.
Högmässa i kyrkan
MP/GB
Gudstjänst i kyrkan
JW/EW

Läs även Sv. Kyrkans annons i
Smålänningen och
Veckobladet.

▷ Grannsamverkan med
Coyardsappen
Nu har vi startat upp en grupp i
en app som heter Coyards. Det
är en app som används för
grannsamverkan. Appen är
gratis. Vad gör appen?
•

Aktivera grannar

•

Kommunicera enkelt
med en eller flera
personer utan att ha
deras kontaktuppgifter
Larma akut, skicka
meddelande om akut
hjälp till dina grannar;
brott pågår, rädd, sjuk
eller brand (kontakta
först 112)
Polisnyheter, lätt tillgång
till alla polisens nyheter i
ditt län

Ladda gärna ner appen och
söka efter Agunnaryd.

▷ Njuta av uteliv

Med sommaren framför oss är
det roligt att komma ut i
naturen. Ni kan hitta många
fina vandringar, cykel - och
kanotleder på
www.naturkartan.se din guide
till naturen. Ljungby kommun
fylla på med fina leder under
sommaren. Om ni har tips om
en fin led, hör gärna av er till
redaktion@agunnaryd.se

Nytt i Agunnaryd:
Aktivitetscentrum Agundaborg
var du kan boka ditt äventyr
med någon av våra kajaker,
SUP-brädor, kanoter eller båt.
Du kan boka via vår websidan:
www.agundaborg.com/se/bok
a-en-äventur/ Självklart kan du
alltid ringa oss 076-7148271 och
vi kommer att göra vårt bästa
för att få ut dig på vattnet!
Välkommen.

