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Vi lever ju i apparnas tid i mobilen men har ni koll på vad ni laddat ner för appar?
Allt fler säkerhetsföretag varnar om hur folk lägger in applikationer som de inte har någon koll på
överhuvudtaget. Det har visat sig att fler och fler spionprogram följer med som en bonus och i
princip kartlägger i realtid vad du gör och spårar dig och en del använder även din kamera och
mikrofon i mobilen. Så i princip har de flesta ingen kontroll på hur apparna används i bakgrunden
och hur dem involverar adressböcker, e-post, lösenord etc. när de använder dem.
Så kontrollera noga vad ni tar ner och skaffa ett säkerhetsprogram som skyddar mobilen.
Texten på en gravsten i USA: Jag sa ju att jag var sjuk!
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.
Söndagen den 19 maj kl. 18.00
Vi tar ner majstången i Hjortnäs och barnens majstång nere vid dansbanan för att göra dom fina
inför midsommaren.
Vi måste byta ut pilarna på majstången och besikta stången ifall det skulle finnas några skador.
Snälla ni!
Vi behöver folk som kan hjälpa till!
Bra att ha med en sekatör och avbitare.
Hälsar
Styrelsen för Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
Torsdag 30 maj kl. 10.00
Gökotta med tipspromenad.
Frågor för både vuxna och barn, tipspromenaden är gratis!
Kjell Back berättar om Idbryggan.
Starten utgår från Hjortnäs dansbana till Idbryggan.
Ta gärna med dig en fikakorg om du känner för en fikastund vid Idbryggan.
Lotter finns att köpa med fina priser.
Parkering finns vid Hjortnäs brygga
Välkomna önskar!
Hjortnäs – Sunnanängs Hembygdsförening
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
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

