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Om man aldrig har litat på medierna förut, så blir det då inte bättre nu! Varenda tidning, TV m.m.
tar in den ena experten efter den andra för att de ska dra sina slutsatser om Nato, kriget i Ukraina,
börsras m.m. och ingen expert kan säga att så här är det. Om inte ”experterna” kan, hur ska vi då
kunna veta vad som är sant? Så mitt råd är att varenda person ska spekulera vilt, för någon måste
väl lyckas få rätt!
Barn berättar vad de gör, män vad de gjort och dårar det de ska göra.
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.
Måndagar 17.30 – 19.00
Bordtennis i bystugan
Racket finns att låna. Bollar finns.
Kom ihåg att ta med inneskor. Ej svarta sulor.
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
Söndagen den 15 maj kl. 14.00
Då träffas vi igen hemma i Elisabeths trädgård i Hjortnäs vid fint väder, vid dåligt väder är vi i
bystugan.
Vi fortsätter att prata om textil, och lite annat
Har du inte kunnat vara med innan är det bara att komma.
Välkommen till en trevlig eftermiddag!
Hjortnäs - Sunnanängs hembygdsförening
Torsdag den 26 maj klockan 09.30
Gökotta i Slättberg!
Samlingsplats bystugans parkering klockan 09.30 för gemensam avfärd till Slättberg.
Vi samåker så mycket det går.
Tipspromenad för vuxna och barn till Slättbergs museum
Efter tipspromenaden besöker vi Marie-Louise Eklöf.
En av Sveriges främsta auktoriteter inom örtterapi
Hon har gett ut boken Gröna apoteket och hon har en fin naturträdgård. Hennes böcker kan köpas
under dagen.
Ta med fikakorg.
Undrar du över något, kontakta Elisabeth 076-213 43 43
Välkomna till en trevlig dag önskar
Hjortnäs – Sunnanängs Hembygdsförening
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
Konstutställning i Bystugan
Hjortnäs - Sunnanängs Byamän planerar för en konstutställning i Bystugan.
Vi söker därför lokala förmågor inom måleri, foto, trä- och textilkonst etc. etc.

Utställningen kommer att pågå från 2 juli t o m 10 juli 2022.
För mer information hör av dig så snart som möjligt, dock senast den 15 april till:
Anders Uddenfeldt
Tel. 070-423 11 25
anders.uddenfeldt@gmail.com
Lördagen den 25 juni.
Plockning av blommor till majstången kl.11.00 samt klädning av stången.
Lördag den 25 juni.
Majstångsresning kl. 18.00. Resning av barnens majstång 19.30 på Näsbacken
Lördag den 25 juni.
Midsommardans på bryggan
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
Onsdagen den 6 juli 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Jannes
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Onsdagen den 13 juli 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Donnez
Arr: Hjortnäs Kamratförening
Onsdagen den 20 juli 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Lars-Kristerz
Arr: Hjortnäs Kamratförening
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
Onsdagen den 3 augusti 20.30 - 00.30
Dans på Hjortnäs Brygga
Black Jack
Arr: Hjortnäs Kamratförening

