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Idag är jag oerhört pessimistisk!
Det är i år 80 år sedan andra världskriget startade och ödelade stora delar av världen och i högsta
grad påverkar oss än i olika former. Det som är så skrämmande är alla krafter idag som vill återgå
till det som bland annat orsakade kriget, att skapa renrasiga länder där inte människor från andra
länder med annan ”färg”, religion m.m. och demokratiska tankar inte tillåts. Varför?
Den som kan ge svaret och lösningen på frågan kommer att få fredspriset för all framtid!
Om vi verkligen vill lära oss att älska, så måste vi lära oss att förlåta.” – Moder Theresa
hälsar
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.
Lördagen 8 juni med start kl. 10.00
Stor fixardag vid Hjortnäs Brygga
En heldags upplevelse eller så länge det finns arbetsuppgifter.
Vi bjuder på lättare lunch!
Städning, krattning, buskröjning, staketfixning och diverse grävarbeten
Reparation av bord och bänkar mm
Ta med dig snickeri och trädgårdsverktyg
Som du vet sköts verksamheten vid Hjortnäs Brygga ideellt och nu behöver vi verkligen din hjälp
för att allt ska fungera.
Du kommer väl ihåg att Hjortnäs Brygga blev utsedd som Sveriges vackraste utedansbana år 2001
Det vill vi fortsätta att vara!
Hälsar Hjortnäs Kamratförening
Kom till Hjortnäs Brygga och hjälp till!
Det behövs runt 20 personal varje danskväll, dels på midsommardagen från kl. 18.00 till 01.00. Det
går bra att dela på passen och så även fem danskvällar den 3/7, 10/7, 17/7, 25/7 och 31/7.
Ta kontakt med den person som är ansvarig och där du vill vara. Gärna via SMS.
Insläpp
Servering
Korv och godis
Urban 070-557 62 41
Kicka 070-335 63 58
Gertrud 073-800 90 73
urban@hjortnas.se
kicka@hjortnas.se
Chokladhjul: Johan 070-768 64 07
Hälsar
Styrelsen för Hjortnäs Kamratförening
Sommaren 2019
Vi som arbetar med Hembygden är alltid intresserade av tips och bidrag till skriften Hembygden,
som artiklar, foton och gamla handlingar.
Skriv och berätta om personer och händelser från vår bygd!
Manus kan skickas till elisabeth.institoris@yahoo.se eller dan.back@sonesera.se
Det går även bra att sända via vanlig post eller tittat in hos någon av oss.
Manusstopp till nästa nummer är 1 oktober.
Välkomna med era bidrag.
Hälsar
Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening

Midsommardagen i Sunnanäng/Hjortnäs lördag den 22 juni
Majstången
På morgonen hämtas det björkar som levereras till majstången kl.11.00 vilket Urban Nordström
återkommer om med sedvanlig information om tid/plats och vilken traktor som drar lasset.
Kl.11.00 träffas vi vid majstången och majar/klär den tillsammans.
Björkar ska klippas (ta gärna med sekatör)och buketter av löven fixas.
Stången börjar majas/kläs när vi har tillräckligt med buketter gjorda.
Blommor plockar vi med långa skaft (går åt många blommor). Ängsblommor är det som gäller!
Plocka gärna med er blommor från ängarna där ni bor så går allt fortare.
Vi majar/klär också detaljer till barnens stång samtidigt, givetvis vill vi att barnen gör det.
Om alla hjälper till så brukar vi vara klara c:a kl.13.00.
Välkomna vuxna, barn, gamla och unga och för traditionen vidare.
Vi ses kl.11.00 c:a 100 meter ovanför majstångsstenen
Lördag den 22 juni 14.00
Midsommardagen den 22 juni kl.14.00 inviger landshövding Ylva Thörn årets utställning på
HJORTNÄS HANDEL galleri:
"Färg och form i dialog" Måleri, Skulptur, Grafik av Kerstin Hedman f.d Granlund och Ilkka Pärni
boende i Sunnanäng.
Därefter reser vi som vanligt Kjartan Slettemarks majstång i det kosmiska riket Kjartanistan.
Öppet t.o.m. kl.17.00 Alla hjärtligt välkomna!
Fri entré.
Hjortnäs Handel galleri
Agneta Kallur
Lördag den 22 juni.
Majstångsresning kl. 18.00. Resning av barnens majstång 19.30, Näsbacken.
Lördag den 22 juni.
Midsommardans med Backhans Mekaniska
Lördag den 13 juli-14 juli kl. 11.00-15.00
Byloppis
Hej alla fasta och sommarboende.
Vi är några som vill ha en gemensam byloppis och förslag är andra helgen i juli.
Loppisen har du hemma på din gård.
Passa på att rensa och glädja någon med det du inte längre vill ha.
Annons i Leksandsbladet till självkostnadspris 50-100 kr
Vill du vara med på detta så hör av dig till Elisabeth 076- 213 43 43
26-28 juni på Alfvéngården – Åkerblads Hotell – Leksands Kyrka
Missa inte årets kammarmusikfestival i Leksand!
Några av Sveriges bästa musiker kommer att framföra musik av bl. a. Beethoven, Schumann (både
Clara och Robert), Brahms, Chopin och Dvořák för att nämna några.
Som en extra krydda har stämledaren på altfiol i Los Angeles filharmoniska orkester rest ända till
Leksand för att få spela med dessa svenska musiker. Allt om programmen och tiderna hittar du på
hemsidan:
www.leksandskammarmusikfestival.se
Där kan man också läsa om musikerna.
Välkomna till en kammarmusikfestival på hög nivå med fantastisk musik!
Hälsar

Carin Wallgren
Dansprogrammet sommaren 2019
Onsdagar 20.30-00.30 och lördagar enligt annonser.
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

3 juli Jannez
10 Juli Sannex
17 Juli Larz-Kristerz
24 juli Callinaz
31 juli Black Jack

Välkomna önskar Hjortnäs Kamratförening
Fredag den 9 augusti
Mallresning i Hjortnäs
Än en gång så har vi glädjen att meddela att det är ett giftermål i våra byar! Då kommer Elisabeth
Institoris och Björn Danielsson att gifta sig, så då kommer vi från våra byar att uppvakta brudparet
med en malla och mallresning på deras gård.
Hälsar
Hjortnäs – Sunnanängs byamän

