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Tänker på dem som har funderat på att skaffa barn och vet inte riktigt om de klarar det.
Enkelt, låna hem två stycken halvvuxna kattungar plus en valp och vistas tillsammans i en hel
vecka i ett mindre hus. Klarar man av detta utan att bryta ihop, är man definitivt lämplig som
föräldrar! På en vecka hinner man pröva på allt, från att torka upp efter valpen till katterna som
totalt ignorerar alla försök till uppfostran och uppvisar alla tecken som en tonåring i trotsåldern har.
Ta hand om er och njut av livet!
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.
Lördag den 2 juni kl.15.00.
Nedtagning av majstången i Hjortnäs
Hjortnäs - Sunnanängs byamän.
Lördag den 23 juni
Hjortnäs Handel Galleri
Det sköra och det starka, Hanna Beling, 23 juni-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 öppet fredag - söndag 12.00-17.00
Vernissage den 23 juni kl. 14.00-17.00
Tel: 0733-88 48 98, 0247-612 01
Lördag den 23 juni.
Plockning av blommor till majstången kl.11.00.
Stången skall även kläs, björkris ska klippas och göras buketter av. Bra att ha med en sekatör och
avbitare.
Lördag den 23 juni.
Majstångsresning kl. 18.00. Resning av barnens majstång 19.30, Näsbacken.
Lördag den 23 juni.
Midsommardans till Backhans Mekaniska
Onsdag den 11 juli 09.30-10.30
Yoga på Hjortnäs Brygga återkommer för fjärde året i rad.
I en otroligt vacker miljö, vid Siljans Strand med utsikt mot småbåtshamnen startar vi dagen med
yoga. Ge dig själv en timme, lyssna till din kropp, dina sinnen och ägna dig själv omtanke för hälsa
och välmående .
Sommaryogan är kostnadsfri.
I år stödjer joinmyyogastudio Love and Hope, en svensk hjälporganisation som arbetar mot
barnsexhandel, med verksamhet i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal.
Om du vill och kan, lämna gärna ett bidrag. Varje gåva gör stor skillnad.
Vi regn flyttar vi in yogaklassen till Joinmyyogastudio, Kolhagsvägen 24 Hjortnäs

www.joinmyyoga.se
Varmt välkommen!!
//Tiina
Onsdag den 18 juli 09.30-10.30
Yoga på Hjortnäs Brygga återkommer för fjärde året i rad.
I en otroligt vacker miljö, vid Siljans Strand med utsikt mot småbåtshamnen startar vi dagen med
yoga. Ge dig själv en timme, lyssna till din kropp, dina sinnen och ägna dig själv omtanke för hälsa
och välmående .
Sommaryogan är kostnadsfri.
I år stödjer joinmyyogastudio Love and Hope, en svensk hjälporganisation som arbetar mot
barnsexhandel, med verksamhet i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal.
Om du vill och kan, lämna gärna ett bidrag. Varje gåva gör stor skillnad.
Vi regn flyttar vi in yogaklassen till Joinmyyogastudio, Kolhagsvägen 24 Hjortnäs
www.joinmyyoga.se
Varmt välkommen!!
//Tiina
Onsdag den 25 juli 09.30-10.30
Yoga på Hjortnäs Brygga återkommer för fjärde året i rad.
I en otroligt vacker miljö, vid Siljans Strand med utsikt mot småbåtshamnen startar vi dagen med
yoga. Ge dig själv en timme, lyssna till din kropp, dina sinnen och ägna dig själv omtanke för hälsa
och välmående .
Sommaryogan är kostnadsfri.
I år stödjer joinmyyogastudio Love and Hope, en svensk hjälporganisation som arbetar mot
barnsexhandel, med verksamhet i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal.
Om du vill och kan, lämna gärna ett bidrag. Varje gåva gör stor skillnad.
Vi regn flyttar vi in yogaklassen till Joinmyyogastudio, Kolhagsvägen 24 Hjortnäs
www.joinmyyoga.se
Varmt välkommen!!
//Tiina
Dans på Bryggan sommaren 2018, Hjortnäs Brygga fyller 75 år!
Onsdagen den 4 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Jannez
Onsdagen den 11 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Sannex
Onsdag den 18 Juli.
Dans på Hjortnäs Brygga. Lars-Kristerz
Onsdag den 25 juli.
Dans på Hjortnäs Brygga.Blenders
Lördag den 28 juli.
Gammaldags Slåtterdag
Onsdag den 1 augusti.
Dans på Hjortnäs Brygga. Black Jack

