AGUNNARYDS ANNONSBLAD
Augusti 2021
SOMMAR I SAGOBYGDEN,
BERÄTTAREN I AGUNNARYD!
▷ Berättarna på Sagobygden berättar fantastiska
historier vid ruinen Agundaborg

Utomhusberättande, vilket bättre ställe att njuta av historier finns
det i naturen och runt den gamla borgen! Unga och gamla
samlades för att lyssna på många berättelser från Agneta och
Saga som kunde ha hänt i eller runt Agunnaryd. Ett bra avslut på
en fantastisk sommar. Håll ett öga på www.sagobygden.se för
att se när nästa berättande händer!
Och tack arrangörer: Sagobygden och Agunnaryds
hembygdsförening.

▷ Välkommen till
gudstjänst i Agunnaryd
5/09
12/9 kl 10
19/9 kl 14
3/10 kl 14

6/10 kl
17.30
10/10 kl 10
17/10 kl 14
31/10 kl 14

Konfirmation i Ryssby
kyrka
Högmässa MP/GB
Gudstjänst JW/EW
Glöm inte att rösta i
Kyrkovalet!
Gudstjänst med
utdelning av Barnens
bibel och
dopduvorna JW/GB
Församlingsafton i
Agunnaryds
församlingshem
Högmässa MP/GB
Gudstjänst JW/EW
Gudstjänst JW/GB

Läs även Sv. Kyrkans annons i
Smålänningen och
Veckobladet.

▷ Grannsamverkan

Agunnaryd hälsar ALLA
välkomna till vårt årsmöte
tisdagen den 21 sep kl 19:00.
Mötet är bokad i Agunnaryds
Församlingshem.Vi kommer att
avyttra sedvanliga
årsmötespunkter, och viss
justering/ändring av befintliga
Stadgar.Vi kommer också att
gästas av Ryssbys
Grannsamverkan, som kommer
att berätta om hur de arbetar
och hur vi eventuellt kan dra
nytta av varandra

▷ ALEF-STÄMMA Styrelsen

kallar till årsstämma i ALEF den
22:e september 18.30 i

församlingshemmet Sedvanliga
förhandlingar. Vi bjuder på
smörgåstårta - Välkomna,
Styrelsen

▷ Sockenråd årsmöte

Välkomna till årsmöte på
onsdag 29e september19:0021:00 i Agunnaryds bygdegård.
Vi bjuder på kaffe och kakor.

▷ Församlingsafton

Välkommen på
församlingsafton i Agunnaryds
församlingshem, den 6/10 kl
17.30-19.00! Vi hälsar
nyinflyttade Agunnarydsbor
speciellt välkomna! Vi inleder

med mingel och fortsätter med
att äta kvällsmat tillsammans kl
18.00. Anmäl dig till Magnus
Persson, Ryssby pastorat (0372403 54 eller 0372-400 30) och

eventuella matallergier senast
den 3/10.

▷ Visste du att du kan låna

brudkrona, dopklänning och
bårtäcke från pastoratet?

HANDLA LOKALT ♥

▷ Ljuvliga Lanthandeln Vi

▷ Hundbus

Vi kommer börja med
blomförsäljning i vecka 32 igen
efter sommaruppehållet.
Då kan ni hitta underbara
snittblommor och krukväxter till
både inne och ute.
Följ oss gärna på Facebook och
Instagram och ta del av våra
erbjudanden och klipp. Om man
inte har möjlighet till detta så fråga
oss gärna när ni besöker vår butik.
Hjärtligt Välkomna.

Nu kan din hund

träffa andra hundar och socialisera
sig vid gamla tennisbanen bredvid
fotbollsplanen. Holl koll via
Agunnarydsborna Facebook sida
när vi ska träffas.
Obs!! Hundarna ska vara
vaccinerarde! // Mikael, Anders
och Daniel

har allt till kräft och
surströmmingsskivan.

Ljuvliga Lanthandel ÖPPETTIDER:
MÅN-FRE
10-18
LÖR
10-14
SÖN
11-14

.

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.

