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Veckobladet är tillbaka, var sig ni vill eller inte!
Vilken sommar vi har haft, svetten har lackat och man har letat skugga, för även den mest fanatiska
soldyrkaren måste ha stönat i solen.
Så jag vill skicka ett stort tack till er alla som har hjälpt till under sommaren med alla arrangemang
som har varit på bryggan! Utan alla fantastiska ideella krafter som finns i byn, så hade vi fått lägga
ner verksamheten på bryggan för länge sedan.
Ha en skön fortsättning av sommaren!
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.
Hjortnäs Handel Galleri 9 augusti – 2 september
Det sköra och det starka, Hanna Beling, 5 juli-2 september
För mer information: https://www.facebook.com/Hjortn%C3%A4s-Handel-galleri251811531914469/
Hjortnäs Träsgattu 8, Leksand (vid nedfart Hjortnäs Brygga)
Öppet onsdag - söndag 12.00-17.00 tom 29 juli
3 augusti tom 2 september öppen fredag - söndag 12.00-17.00
Vernissage den 23 juni kl. 14.00-17.00
Tel. 0733-88 48 98, 0247-612 01
Leksands Bondemarknad
Varje lördag mellan 18 augusti till lördag 8 september, kl.10.00 – 13.00
En mötesplats där allmänheten erbjuds en möjlighet att från bygdens egna odlare och hantverkare
få handla potatis och andra rotfrukter, ägg, grönsaker, bröd, svamp, saft, sylt, köttprodukter, skinn,
garn, honung, hantverk med mera.
Lördag den 1 september
Då anordnas Kulturnatta i Leksand
Lördag den 15 september 18.00
Då är det dags att gnugga geniknölarna igen!!
En frågetävlingskväll inriktad på musik och konstiga frågor!
Vår frågekväll riktar sig till alla som tycker om att umgås med goda vänner och samtidigt klura på
frågor 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
Lördagen den 24 november kl. 18.00
Frågesport i bystugan
Lördagen den 17 november kl.10.00

I Hjortnäs ska granen upp.

Samling vid bystugan för att hämta granen.
Lördagen den 24 november kl.10.00

I Sunnanäng ska granen upp.
Samling vid adventsgranplatsen för att resa granen
November
Halvårsmöte Hjortnäs Kamratförening
Torsdag den 29 november mellan 18.30 och ca.20.30
FIRIGUBBAR
Då är det Andersdagen.
Varje år på Andersdagen klär barnen i byn ut sig och går runt i gårdarna för att samla in paket till
luciafestens lotteri. Barnen uppskattar en liten godisbit!
Barnen kommer mellan 18.30 och ca.20.30
Gåvorna kan vara pengar eller paket.
Märk gärna paketen som kommer att vara till luciafestens lotteri med
"BARN" eller "VUXEN".
Om det inte dyker upp någon Firigubbe eller om ni inte är hemma kan ni lämna era paket till
luciakommiten.
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
November
Café och sopplunch 12.00 - 14.00 i bystugan
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
December
Lucia

