Hjortnäs – Sunnanängs informationsblad via nätet. Vecka 6
Är det inte märkligt, vi har valt diverse politiker att styra Sverige enligt vårt önskemål men när de
väl är inom riksdagens väggar förvandlas de på något vis. De kan plötsligt inte svara ja eller nej på
frågor längre utan hänvisar till någon pågående utredning som ska klargöra om de kan svara ja eller
nej på frågan och förhoppningsvis har alla glömt vad frågan handlade om när utredningen är väl
färdig och skulle någon komma ihåg frågan, så kan man alltid återremittera ärendet för ytterligare
utredningar, för då det tydligen fattades någonting i den gamla utredningen. o.s.v….
Som romaren hade sagt: An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? – "Vet du inte,
min son, med huru litet förstånd världen styrs?
Må solen alltid skina på er!
önskar
Jussi Kuismin
Webmastern för Hjortnäs – Sunnanängs byar
E-post: webmaster@hjortnas.se
Har ni ett evenemang eller något annat som ni vill att andra bör veta, hör av er till mig!
Gå in på hemsidan: www.hjortnas.se för där hittar ni mer information om programmen.
Kommande händelser:
För er som är intresserade av yoga gå in på https://www.joinmyyoga.se för mer information och
schema för träningarna.
Onsdag den 14 februari.
Annica kommer med sin fotvårdsbuss till Hjortnäs.
Hon kommer att stå hos Malin Nordström Ällsvedsvägen 1 (Leksbodavägen)
Är du intresserad så ring och boka hos Annica på tel. 070 - 555 02 51, http://www.dalafotter.se
Boka gärna någon dag i förväg, så Annica vet hur många det blir. Om det blir för få så kommer
hon inte.
Pris: 550:- per behandling, tar swish eller kontanter.
Hälsar Malin Nordström
Lördag den 17 februari.
Lördag den 17 februari kl.18.30 så är det dags att gnugga geniknölarna igen!!
En frågetävlingskväll helt inriktad på musik!
Vår frågekväll riktar sig till alla som tycker om att umgås med goda vänner och samtidigt klura på
musikfrågor som inbjuder till diskussion, samarbete och glada skratt!
Samla ihop några kompisar, bilda ett lag och ta med det ni vill äta och dricka!
Välkomna önskar!
Jussi Kuismin, frågesportmästaren för kvällen!
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
Söndag den 25 februari 12.00 - 14.00.
Vid vackert väder så flyttar vi sopplunchen ner till bryggan och har korvgrillning vid sjön.
Vid ruskväder så har vi den vid bystugan i stället.
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän.
Torsdag den 22 mars 18.30
Hjortnäs – Sunnanängs Hembygdsförening kallar till årsmöte i bystugan.
Ärenden enligt årsmötesstadgar.
Välkomna önskar
Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening
Söndag den 25 Mars
Årsmöte med Hjortnäs – Sunnanängs byamän kl. 14.00 i bystugan.

Ärenden enligt årsmötesstadgar.
Frågor till årsmötet skall vara ställd till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.
Välkomna önskar
Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs byamän
Långfredag den 30 mars kl.19.00
Byfesten
Välkomna önskar
Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs byamän
April.
Hjortnäs - Sunnanängs Samfällighetsförening kallas till årsmöte i Hjortnäs bystuga.
April.
Hjortnäs kamratförening kallas till årsmöte i Hjortnäs bystuga.
Lördag den 21 april kl. 18.30
Frågesport i bystugan
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
Måndag den 30 april.
Majbrasan på Sturåkern. Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän.

Tisdag den 1 maj kl. 14.00.
Vårstädning av vägarna mellan Sunnanäng och Hjortnäs, samling vi Bystugan. Vi bjuder på våfflor
och fika. Arr: Hjortnäs - Sunnanängs byamän.
Lördag den 23 juni.
Plockning av blommor till majstången kl.11.00.
Lördag den 23 juni.
Majstångsresning kl. 18.00. Resning av barnens majstång 19.30, Näsbacken.
Lördag den 23 juni.
Midsommardans till Backhans Mekaniska
Onsdagen den 4 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Jannez
Onsdagen den 11 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Sannex
Onsdag den 18 Juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Lars-Kristerz
Onsdag den 25 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga.Blenders
Lördag den 28 juli.
Gammaldags Slåtterdag
Onsdag den 1 augusti.
Dans på Hjortnäs Brygga. Black Jack

