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En sak har jag lärt mig under åren! Svenska myndigheter och lagar är ett under av smidighet i
jämförbart med Finland. En moster dog för tre år sedan i Finland och då ska det göras en
släktutredning om vilka som är arvsberättigade och det är många fler som kan ärva: typ föräldrar,
syskon och deras avkomlingar samt farbröder, morbröder, mostrar och fastrar och deras barn i sin
tur. Så det blir en hel del som ska ha av kakan. När man tror att allt är klart, så hinner naturligtvis
någon av dessa dö och då börjar allt om med en ny utredning. Så hittills har tre arvsberättigade
släktingar dött under tiden och då börjar man varje gång om med en utredning! Har vi tur så är de
färdiga innan vår släkt har hunnit dött ut.
Var rädd om er och bär reflexer när ni är ut och går.
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.
Lördag den 10 november 15.00 – 17.00.
Bordtennis i bystugan.
Kom ihåg att ta med inneskor.
Racket medtages. Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän.
Söndag den 11 november 10.00
Luciaträningen, söndagen den 11 november kl. 10.00 i bystugan
Alla barn i Hjortnäs, Sunnanäng och Hjortnäsheden hälsas välkomna.
Hälsar
Luciakommittén
Onsdag 14 november 19.00 i bystugan
Halvårsmöte Hjortnäs Kamratförening
Ärenden: Redovisning av dansen vid bryggan 2018
Planering inför 2019
Övriga Frågor
Fika serveras
Välkomna !
Styrelsen för Hjortnäs Kamratförening
Söndag den 18 november 10.00
Luciaträningen, söndagen den 18 november kl. 10.00 i bystugan
Alla barn i Hjortnäs, Sunnanäng och Hjortnäsheden hälsas välkomna.
Hälsar
Luciakommittén
Lördag den 24 november 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!

Kom antingen ensam och tävla eller samla ihop några kompisar om du vill, 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.10.00

I Hjortnäs ska granen upp.
Samling vid bystugan för att hämta granen.
Söndag den 25 november 10.00
Luciaträningen, söndagen den 25 november kl. 10.00 i bystugan
Alla barn i Hjortnäs, Sunnanäng och Hjortnäsheden hälsas välkomna.
Hälsar
Luciakommittén
Fredag den 30 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.
Lördag den 1 december kl. 19.00
Jubileumsfest
Välkomna till en fest i vintermörkret!
Hjortnäs Kamratförening
Söndag den 2 december 10.00
Luciaträningen, söndagen den 2 december kl. 10.00 i bystugan
Alla barn i Hjortnäs, Sunnanäng och Hjortnäsheden hälsas välkomna.
Hälsar
Luciakommittén
Lördagen den 1 december kl.10.00

I Sunnanäng ska granen upp.
Samling vid adventsgranplatsen för att resa granen
Lördag den 15 december kl.15.00.
Lucia i Hjortnäs – Sunnanängs bystuga.
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
Måndag den 24 december kl.11.00
Då samlas vi vid julgranen i Sunnanäng och önskar varandra en god jul.
Som vanlig bjuder tomten på glögg.
Arr: Byborna i Sunnanäng.
Tisdag den 25 december kl. 04.00
Då samlas vi i Långbacken för den sedvanliga julotte-promenaden till kyrkan.
Arr: Byborna i Sunnanäng.
Måndag den 31 december
Nyårssamling vid Hjortnäs adventsgran, tal och så skålar vi in det nya året.

Arr. Hjortnäs – Sunnanängs Hembygdsförening.
Fredag den 4 januari 2019 kl.18.30
Byfesten!
Arr: Hjortnäs - Sunnanängs Byamän
Lördag den 5 januari 2019 kl.15.00
Julgransplundring i bystugan

