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Julstuga
▷ Julstuga i Hembygdsgården

Söndagen den 5 december kl 15-17
Här finns tillfälle att mysa, äta tomtegröt, kolla och handla av
knallarna bl.a hantverk, honung och bröd, loppis m.m.
Här finns tillfälle för barnen att julpyssla men även att rida en runda
på ”småhästar”. Tomten kommer och säljer paket, det
är julpyntat både ute och inne.Välkomna, Agunnaryds HBF
Utställare/försäljare som önskar bord eller delar av bord
Anmäl er till: Gunnel Nilsson Tel 070-23994 03, eller Torsten Nilsson Tel
070-3271164

▷ Födelsedagsfest

Söndagen den 14 november
klockan 10.00 bjuder vi särskilt in
alla 80- 85- 90- och 90+ personer till
högmässa i kyrkan.
Alla andra är naturligtvis välkomna
också. Därefter serveras middag i
församlingshemmet med sång och
musik och gratulationer.
VARMT VÄLKOMNA ALLA
Agunnaryds församling

▷ Prästen med resten

Söndag den 12 december klockan
16 kommer
PRÄSTEN MED RESTEN”
Agunnaryds kyrka
Kom och ta del av deras både
finstämda och

medryckande program
Varmt VÄLKOMMEN!

▷ Församlingsfrukost med
föredrag
Den 22 januari är det dags för
församlingsfrukost mellan kl 9-12 i
församlingshemmet.

Efter en rik lördagsfrukost lyssnar vi
på Vanja Johansson, tidigare
boende i Agunnaryd, som berättar
om den pilgrimsvandring hon gjort i
Spanien.
Välkommen! Hälsar Agunnaryds
församling

�Nu har vi utökat vår service
ytterligare och fått hit INSTABOX!
(Paketleverantör) utöver Schenker,
DHL och Bring Fantastiskt roligt
tycker vi.
�Julmys med pysselkväll 9
december. 18,15-20,30. En kväll
med julinspiration och pyssel.
10% på allt I Ljuvligt.Smarrig
smörgås och dryck med kaffe/ te
och kaka. 200 kr/person. Anmälan i

butiken, begränsat antal platser.
037269039

Adventmingel med
provsmakning från Smålandsskafferi
och Östras Bageri
Lokala utställare, Tomte som
barnen få lämna sin önskelista till,
tipspromenad och fiskedamm.
Vi bjuder på glögg och
pepparkakor!Kanonerbjudande i
butiken på mängder av julens
blommor och 10% på allt I Ljuvligt.
�Snart Jul! Förbeställ gärna
rimmad skinka, nötkött och revben.
Ljuvliga Lanthandel ÖPPETTIDER:
MÅN-FRE
10-18
LÖR
10-14
Hjärtligt Välkomna 037269039
info@ljuvligalanthandeln.se

▷ Bebiscafe Agunnaryd

Vi samlas 9.30 på måndagar
utanför lanthandeln för en
barnvagnspromenad och avslutar
med fika efteråt ca kl 10 när vi
kommit tillbaka och lanthandeln
öppnat. Man får gärna sluta upp
vid fikat om man inte vill med på
promenaden. Äldre syskon är också
välkomna att följa med om de är
hemma. Finns Facebook grupp för
mer info "Bebiscafe i Agunnaryd
2021/2022". Ibland träffas vi även
andra dagar och gör lite andra
aktiviteter med bebisarna och den
infon kommer i facebookgruppen.
Mvh Hanna Lundmark

▷ Sockenråd

Sockenrådet informerar:

I september ägde årets
sockenstämma rum med årsmöte
och kaffe. Vi i sockenrådet är
glada över uppslutningen och det
aktiva deltagandet i mötet.
Ny styrelse är: Mikael Oskarsson
(ordförande), Danne Ländin (vice
ordförande), Therese Thapper
(sekreterare), John Westin (kassör)
och Roos Hogervorst (ansvarig för
sociala medier och Annonsbladet).
Vi har två vakanta poster som
ledamöter vakanta.Några ämnen
som diskuterades under mötet var
Ljungby kommuns översiktsplan,
annonsbladet, dammarna och
aktivitetshuset. I takt med att
dagarna blir mörkare
rekommenderar vi agunnarydsbor
att hämta en reflexväst i
lanthandeln, en gåva från
Länsförsäkringar.
Välkommen på samverkansmöte!
Vad händer i de olika föreningarna
och verksamheterna i Agunnaryd
och vilka möjligheter till samverkan
ser vi?
Sockenrådet hälsar en till två
representanter från varje förening
och verksamhet välkommen på
samverkansmöte i bygdegården
den 22 november kl 19.00-21.00.
Kvällsmat serveras från kl 18.30.
Anmälan sker till Therese Thapper
(072-54 650 88) senast den 14
november.

▷ Välkommen till
gudstjänst i Agunnaryd
Sön 14/11 kl
10
Sön 21/11 kl
14
Tors 25/11 kl
14

Sön 28/11 kl
10
Sön 5/12 kl
10
Sön 12/12 kl
16
Sön 24/12 kl
10

Högmässa och
Födelsedagsfirande
MP/EW
Gudstjänst JW/GB
Eftermiddagskaffe
med underhållning
och
adventsblommor i
församlingshemmet
Högmässa MP/EW
Kör Glögg
Gudstjänst JW/GB
”Prästen med
Resten” MP
Julbön med
julkrubbsbygge MP

Sön 25/12 kl
7

Julotta MP

Läs även Sv. Kyrkans annons i
Smålänningen och
Veckobladet.

▷ Heurlinkska Stiftelsen

INFORMATION till
gymnasieelever och nyfödda
barn Som Du säkert känner till
delar Heurlinska Stiftelsen
Marsholm ut en årlig gåva till
varje gymnasieelev från
Agunnaryd och till barn födda
under året. Gåvan delas ut i
mitten av december.
Studiegåvan kan komma att
variera i storlek från år till år
beroende på den ekonomiska
situationen. Stiftelsen har dock
valt att prioritera
gymnasieelever och barn
födda under året. Då gåvan
måste sökas ber vi Dig skriva en
ansökan och sända den till:

Heurlinska Stiftelsen Marsholm
c/o Inger Johansson
Tjurkö, 341 77 Agunnaryd
eller inger@agunnaryd.se
Den ska vara Stiftelsen tillhanda
SENAST den 5 december 2021.
För att komma i fråga måste du
va från Agunnaryd och studera
på gymnasiet, årskurs 1-3 eller
född 1/1-31/12 2021.
På ansökan ska anges: Namn,
adress, personnummer och
bankkontonummer (för
insättning på bank).
Gymnasieleverna uppger
gymnasieskola. Föräldrarnas
namn på bebisarnas ansökan.

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.

