
AGUNNARYDS ANNONSBLAD 
March 2022 
 

 
Den 19 februari arrangerade Sara den första distanstävlingen genom tiderna i Agunnaryd genom Växjö 
distansryttarförening. Ett stort tack till alla sponsorer och ideella funktionärer. Vinnare blev Sara Henriksson/Woo Boo Doo och 
2a blev Elin Eknäs/Elopolda 3a Wilma Kjellqvist/Sir Wilfred of Ivanhoe. 

 

 

▷  Agunnaryds 
Hembygdsförening 
Varmt välkomna till alla aktiviteter 
och medverka gärna vid praktiska 
arbetsmöten. Planering 2022: 
* Årsmöte i Församlingshemmet 
söndag 27/3 kl 15.00 med Våffelfest 
* Valborgsfirande vid 
Hembygdsgården lördag 30/4 kl 
19.00 

* Kvarnfesten i Tjurkö kvarn med 
malning och moped-rally fredag 
27/5 kl 10-12 
* Midsommardagen 25/6, 
friluftsgudstjänst på 
Hembygdsgården 
* Nyinvigning/fest i Ängsladan - 
dag/tid ej fastställt 
* Friluftsgudstjänter Ladan, Kjöpet - 
dag/tid ej fastställt 
* Ny KulTurRunda - med lokalhistoria 
under sommaren 
* Torpinventering med tillsyn, röjning 
med markägare och övriga 
intresserade bybor 
* ”Kura skymning” på Kjöpet, med 
sagor och skrönor. 
* 75-årsfest under hösten 

* Julstuga/marknad vid 
Hembygdsgården 4/12 kl 15 
Medlemsavgift 2022 75 kr/medlem 
BG 5301-3355 
Ange på talongen - tel.nr/mailadr 
(frivilligt) för att få info via mail/sms. 
Info även via Facebook, 
Agunnarydsborna, 
Hembygd/Agunnaryd, Agunnaryds 
annonsblad 
 

 



▷ Ljuvliga Lanthandeln   
Söndagen den 3 april kl 11:00-14:00 
återgår vi till SÖNDAGSÖPPET och 
nu också med TIPSPROMENAD runt 
dammarna. 
Var med och vinn presentkort i 
lanthandeln, dessa är sponsrade av 
företagen runt om i bygden, 
tipspromenaden är gratis nöje som 
vi bjuder på! 
 
Ljuvliga Lanthandel ÖPPETTIDER:  
MÅN-FRE  10-18 
LÖR   10-14 
SÖN   11-14 
Hjärtligt välkomna! 037269039 
info@ljuvligalanthandeln.se 
 

 

2st Påskliljor i kruka för 45 kr  
+ Under Mars månad kan du få 
köpa 3 st Gevalia för 149kr om du 
handlar för minst 300 kr. 
 

 

Hurra! Vi har blivit beviljade stöd 
med 3,7 miljoner kronor från 
Arvsfonden för byggnation av 
Allaktivitetshus i anslutning till vårt 
nya brandgarage! Syftet med 
projektet är att bygga ett 
modernt allaktivitetshus där rörelse, 
motion och möten över 
generationsgränserna möjliggörs. 
Aktivitetshuset kommer att ha ett 
större rum som på enkelt sätt kan 
anpassas för olika aktiviteter 
vid olika tillfällen. När en aktivitet 
avslutas flyttas all utrustning undan 
och nästa grupp som 
kommer dit anländer till en tom 
lokal. Lokalen är planerad för 
luftgevärsskytte, lek och spel, 
skytte-, jakt- och golfsimulator, 
bowls, matt-curling, pingis, dans, 
gymnastik och 

ungdomsbrandkår. Men 
möjligheterna är många fler om 
någon vill starta upp någon annan 
aktivitet! Aktivitetshusets 
gemensamma ytor så som fikarum, 
omklädningsrum och duschar kan 
användas av alla som har 
verksamhet i huset. 
Med det sagt vill vi också förtydliga 
att aktivitetshuset inte är samma 
sak som det gym som också 
har diskuterats. Projektet med 
aktivitetshus har samordnats av 
Brandvärnet medan projektet med 
gym har samordnats av 
Sockenrådet. Däremot har dessa 
båda projektgrupper samverkat 
och sett att en möjlig plats för ett 
framtida gym skulle kunna vara i 
nära anslutning till aktivitetshuset. 
Detta skulle skapa 
samordningsvinster och minskade 
kostnader för exempelvis el, avlopp 
och parkering. Det är alltså 
förberett för att kunna bygga mer 
på tomten om engagemang och 
finansiering finns. 
Allaktivitetshuset är ett 
samverkansprojekt mellan 
Skytteföreningen, SPF Seniorerna, 
Idrottsföreningen och Brandvärnet. 
Byggnationen av brandgaraget 
intill skjutbanan är som bekant i full 
gång och huset börjar ta sin 
form och snart dags att flytta dit 
brandbilarna. Nu kan vi dessutom 
gå vidare med etapp två och 
allaktivitetshuset. Så välkommet! 
Ingmar Nilsson, projektledare 
070-3463064 
 
▷ Agunnaryds Frivilliga 
Brandvärn Har årsmöte Tisdag 8 
Mars kl. 18.30 i stora salen 
bygdegården. 
Årsmötesförhandlingar, kvällsmat 
Välkomna styrelsen 
 
▷  Sockenrådet 
▷ Samverkansmöte med 
företagare 
31/3 kl 18.00 arrangerar 
Sockenrådet ett samverkansmöte 
med företagare i Agunnaryd i 
bygdegården. Näringslivschef Per -

Åke Adolfsson medverkar. 
Välkomna att anmäla dig till John 
Westin 070-3366699 eller 
info@westec.se senast den 25 mars. 
 
▷  RYD-RYSSBYHOLM 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
Håller årsmöte i Agunnaryds 
Bygdegård onsd. den 23 mars kl. 19 
00 Sedvanliga 
årsmötesförhandlingar Alla medl. 
Välkomna. Hälsar styrelsen 
 

▷ Välkommen till 
gudstjänst mm i 
Agunnaryd 

Ons   9/3   
kl  18.30 

Bibelsamtal med 
Hans L.   Fika 

Lör   12/3  
09 

Frukost för alla, 
gammal som ung 
samt Vanja 
Johansson som 
föreläser. 

Ons 16/3  
10 

Stickcafé i 
Lanthandeln 

Sön  20/3  
14 

Gudstjänst  MP/GB  

Sön  27/3  
14 

Gudstjänst  JW/LG 

Sön    3/4  
10   

Högmässa   
MP/GB 

Ons    6/4  
18.30 

Bibelsamtal med 
Hans L.   Fika 

Tors 14/4  
19 

Skärtorsdagsmässa    
MP 

Fre   10/4  
10   

Långfredagsgudstj
änst  MP 

Sön  17/4  
10 

Högmässa  MP 

Ons  20/4  
10 

Stickcafé i 
Lanthandeln 

Sön  24/4  
10 

Gudstjänst MP/LG 

Läs även Sv. Kyrkans annons i 
Smålänningen och Xtrabladet 
 

▷  SPF AGUNNARYD  
Agunnaryds SPF har haft årsmöte i 
församlingshemmet den 23 februari 
2022 med sedvanliga 
mötesförhandlingar. Det bjöds på 
smörgåstårta och underhållning av 
Bälgaskrynklarna. 
Mvh Claes Ritzén, ordförande Tel: 
072-563 20 67 
 

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. 

 

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. 
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