Hjortnäs - Sunnanängs informationsblad via nätet. Vecka 25
I dag, den 23 juni, är ju den egentliga midsommaraftonen, årets längsta dag passerades den 21 juni
och det är 6 månader till dan före dopparedan! (Midsommarafton var den 23 juni före 1953 då
midsommardagen blev en rörlig helgdag). Så ni som ska ”hem” till Hjortnäs eller Sunnanäng till
midsommar, kör försiktigt och var rädd om er, ta hellre längre tid på er och ta en alternativ väg!
Så njut av livet och ha det så bra!
Förra veckans fundering! V-tecknet motsvarade siffran 5 i romerska talsystemet.
Hälsar
Jussi Kuismin
Webbmastern 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.
Hjortnäs Brygga sommaren 2022
Nu är det bara några veckor kvar innan Hjortnäs Brygga öppnar upp portarna igen efter lång tids
vila.
Dansbanan ska gunga och musiken ljuda över våra byar.
Premiärkvällen blir midsommardagen 25 juni följt av onsdagarna 6/7, 13/7, 20/7, 27/7 och 3/8.
För att danskvällarna ska bli bra behövs er insats med arbete i entrén, i kiosken och i serveringen.
Anmäler man sig till 2 kvällar har man gratis entré till övriga danskvällar.
Anmäl vilka kvällar ni kan ställa upp till någon av ansvariga nedan
Entrén : Urban Nordström 070-5576241
Kiosken: Gertrud Eklund 073-800 90 73
Serveringen: Kicka Johansson 070-335 63 58, Gerd Örnefeldt 072-744 45 54 eller Linda Annebäck
073-392 57 92
Ju fler vi blir desto roligare får vi!
Hälsningar Hjortnäs Kamratförening
// Hälsningar
Linda Annebäck
Lördagen den 25 juni 09.30
På mångas begäran +( lite tjat)
Favorit i repris
Jag erbjuder kostnadsfritt en traktor tur ut i skogen med min balvagn ”Gula Faran”
Turen tar c:a en timme. Dragare blir min Volvo BM 320 årsmodell 1964 på 40 hästkrafter och
som är en 3-cylindrig motor med kromfoder.
Vi ska hämta björkris till utsmyckning av byns majstång.
Enda kravet för att få följa med är att ni hjälper till att lasta på och av vagnen.
Resan sker på egen risk-ordna säkerhetskön!
Det behövs 4 till 5 personer, stora som små.
Ta gärna med yxa, såg eller häcksax
Jag kommer och hämtar er vid majstångsstenen kl. 09.30 på midsommardagen.
Om du har frågor: Ring 070-55 76 241.
Först till kvarn gäller..........
”Lyckan är att hämta ris till majstången”
Hälsar Urban och Per
Certifierade lövanskaffare
Utsedda av byamännen

Lördagen den 25 juni kl. 11.00.
Midsommardagen i Sunnanäng - Hjortnäs byar. Se affischen
11.00 samlas vi vid majstången på Bygattu för att klä den fin. Vi klipper björk, plockar blommor,
gör björk och blombuketter. Klär stången.
Vi klär även girlanger till Barnens stång. Ett bra sätt för den yngre generationen att lära sig
konsten.
Ta gärna med sekatör, glatt humör. Om ni plockar med er blommor hemifrån så kom ihåg långa
skaft och bara ängsblommor.
18.00 är det resning av stången under ledning av Stefan Åkerström och då behövs det många starka
armar som hjälper till att bära ner stången och resa den. Talet kommer att hållas av Birgitta Back.
Sen går vi ner till Näsbacken och reser barnens stång och dansar ringlekar.
Efter detta ses vi på Hjortnäs brygga, umgås och har fortsatt trevligt.
Byamännen/Mats Grönberg
Lördag den 25 juni 14.00
Hjortnäs Handel galleri.
Vernissage kl.14.00 - 16.00. Marianne Lindberg De Geer. Hundår.
Göran Greider inviger i konstnärens närvaro.
Se affischen för utställningen här. Mer info på hemsidan
Lördag den 25 juni.
Majstångsresning kl. 18.00. Årets talare: Birgitta Back
Resning av barnens majstång 19.30 på Näsbacken
Lördag den 25 juni 20.00 – 00.30.
Midsommardans på bryggan till Mats Jinglez
Söndagen den 26 juni kl.10.00
Dags för premiärrodd med kyrkbåten Likago som fyller 173 år.
Gamla som nya roddare är varmt välkomna.
Likago finns vid båthuset efter Sturbåtsvägen i Sunnanäng
Arr: Likago intresseförening
Hjortnäs Handel galleri 26 juni - 28 augusti.
Utställning med Marianne Lindberg De Geer. Hundår.
Öppen onsdag – söndag 12.00 – 17.00, under augusti fredag – söndag 12.00–17.00 samt efter
överenskommelse.
Se affischen för utställningen här. Mer info på hemsidan
Onsdag 29 Juni 19.00.
Leksands kyrka. Dvorak & Ullén Stråksextetter. Erik Arvinder, fritidsboende i Hjortnäs deltar i
konserterna. Konserten spelas in av Sveriges Radio P2.
Se affischen. Om Leksands kammarmusikfestivalen
Torsdag den 30 Juni 19.00.
Leksands kyrka. Schubert & Haydn Stråkkvartetter. Erik Arvinder, fritidsboende i Hjortnäs deltar i
konserterna. Se affischen. Om Leksands kammarmusikfestivalen
Fredag den 1 Juli 19.00.
Sveasalen. Amanda Ginsburg + Jazztrio & Stråkkvartett. Erik Arvinder, fritidsboende i Hjortnäs
deltar i konserterna. Se affischen. Om Leksands kammarmusikfestivalen

Konst & hantverksutställning i Bystugan 3 - 10 juli

Välkomna till en utställning där du får uppleva alster som skapats av bybor i Hjortnäs - Sunnanäng.
Bredden är stor, vi visar verk inom bild, textil, keramik, foto och träsnideri.
Utställningen invigs söndagen den 3 juli kl. 12.00. Se affischen för utställningen
Öppet dagligen från 12.00 till 16.00.
Arr: Hjortnäs – Sunnanängs Byamän
Söndagen den 3 juli kl.10.00
Rodd med kyrkbåten Likago som fyllt 173 år.
Gamla som nya roddare är varmt välkomna.
Likago finns vid båthuset efter Sturbåtsvägen i Sunnanäng
Arr: Likago intresseförening
Onsdagen den 6 juli 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Jannes
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Söndagen den 10 juli kl.10.00
Rodd med kyrkbåten Likago som fyllt 173 år.
Gamla som nya roddare är varmt välkomna.
Likago finns vid båthuset efter Sturbåtsvägen i Sunnanäng
Arr: Likago intresseförening
Onsdagen den 13 juli 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Donnez
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Söndagen den 17 juli kl.10.00
Rodd med kyrkbåten Likago som fyllt 173 år.
Gamla som nya roddare är varmt välkomna.
Likago finns vid båthuset efter Sturbåtsvägen i Sunnanäng
Arr: Likago intresseförening
Söndagen den 17 juli kl.14.00
Hemtextilgruppen, vi träffas en sista gång innan utställningen hemma hos Barbro Tegmark.
Elin Ersdotter visar textilier och pratar runt de sakerna hon har med sig.
Frågor ring Elisabeth 076-213 43 43
Välkomna önskar
Hjortnäs - Sunnanängs hembygdsförening
Onsdagen den 20 juli 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Lars-Kristerz
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Lördag den 23 juli – lördag den 30 juli 2022
Utställning om gamla Hemtextilier
Hjortnäs och Sunnanängs bystuga 23 – 30 juli 2022
Tema: Gamla Hemtextilier
Genom inventering i byarna av gamla textilier belyses kvinnors arbete och roll i hemmen och på
gårdarna. Minnen finns i form av berättelser och traditioner, fotografier, tavlor mm. Utställningen
är tänkt att visar vävda, sydda, stickade och broderade textilier med beskrivningar om kvinnors
sysslor.
Frågor: Elisabeth 076 213 43 43
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening

Söndagen den 24 juli kl.10.00
Rodd med kyrkbåten Likago som fyllt 173 år.
Gamla som nya roddare är varmt välkomna.
Likago finns vid båthuset efter Sturbåtsvägen i Sunnanäng
Arr: Likago intresseförening
Söndagen den 24 juli 16.00 - 17.00
Hembygdsföreningen kommer att ha en utställning i sommar om gamla hemtextilier och i samband
med utställningen planerar vi att ha ringlekar för alla åldrar.
Onsdagen den 27 juli 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Callinaz
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Söndagen den 31 juli kl.10.00
Rodd med kyrkbåten Likago som fyllt 173 år.
Gamla som nya roddare är varmt välkomna.
Likago finns vid båthuset efter Sturbåtsvägen i Sunnanäng
Arr: Likago intresseförening
Onsdagen den 3 augusti 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Black Jack
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Från Hjortnäs - Sunnanängs Hembygdsförening
"Hjortnäs och Sunnanängs folk och gårdar" har levererats från trycket
Doris Holmats praktverk i nytryckt upplaga med några omarbetningar och tillägg har levererats till
Hjortnäs - Sunnanängs hembygdsförening. Du som vill köpa ett exemplar för 350 kr kan vända dig
till någon av nedanstående:
Birgit Dahlberg 070-224 46 81, Dan Back 070-540 00 49, Elisabeth Institoris 076-213 43 43
Karin Nordström 070-602 43 64 eller Lars Källsäter 070-590 32 48
Här kommer ett balans test ni kan gör hemma.
Att kunna hålla balansen är bra vid arbete i trädgården, klättra på en stege, gå i skogen, dansa på
bryggan mm.
Balansen är viktig för att undvika att falla. Det finns studier på detta och det forskarna gjorde var
att mäta hur länge i snitt olika åldersgrupper kunde stå på ett ben med ögonen öppna och när de
blundande. För att på så sätt finna ut vad som kan anses normalt för varje åldersgrupp.
För att göra testet så behöver du stå på ett ben med armarna längs sidorna och ta tiden. Du stoppar
tiden så snart du börjar vingla, sätter ner foten eller behöver använda armarna för att balansera dig.
Ta sen och jämför din tid med din ålder på listan här nedanför. Ha gärna sällskap när du testar
balansen.

Ålder
Under 40

Med öppna ögon
Antal sekunder
45

Med stängda ögon
Antal sekunder
15

40-49

42

13

50-59

41

8

60-69

32

4

70-79

22

3

80-99
Källa Arbetsmijöforum.se

9

2

Boulespel sommaren 2022
Måndagar kl.16.00 – 18.30
Boulebanan vid Hjortnäs Brygga.
Tag med egna klot (det finns även klot att låna).
Tag med eget fika.
Välkomna önskar
Hjortnäs - Sunnanängs Byamän

