Välkommen till Ringamåla!
Ringamålaborna hälsar alla välkomna till sin bygd söndagen den 6
september 2015, klockan 10-16. Många företag och föreningar håller
öppet hus med visningar, försäljning och andra aktiviteter. Rödgula
tygvimplar vid infarter markerar platser för de olika aktiviteterna.
1 Ringamåla
Idrottsplatsen är startpunkt för Naturens

Dag, se separat program. RIK ordnar servering

Kyrkan är öppen 11-15 för visning av kyrkan och dess vackra inventarier. För barn: jaga kyrkmössen,
när alla mössen är hittade hittar man också en skatt!
Musikgudstjänst kl. 15.00 med ”Friisk- kvartetten” en stråkkvartett som spelar musik med tema
natur och grönska.
Byahuset (F.d. Ringamåla skola). Servering av varm korv, dricka och kaffe i matsalen. Lotteri med
hembakat. Vävstugan öppen. Allt i Röda Korsets regi..
Sven Olsson visar bilder och talar om Ringamålakon kl. 11.00, 13.00 och 15.00
Roland Palmqvist visar konst från en ABF kurs han leder (oljor och akvareller)
Hembygdsföreningen visar en fotoutställning.
Mörrums Grafiska som flyttat in i f.d. banklokalen visar sin verksamhet.
2 Slänsmåla
I Nissagården serveras kaffe och våfflor på ”Hemvändardagen” som Ringamåladagen till stor del
blivit. Hantverkare medverkar. Fällgrens säljer grönsaker. Röda korset säljer lotter.
3 Jeppshoka Loppis på S. Älmtavägen 6, barnkläder, leksaker men även annat.

4 Öjamåla
Öjasjöns FVOF (Fiskevårdsområdesförening.) bjuder på grillad korv och dricka
vid båt- och grillplatsen vid Öjasjön.
(Skyltad infart från Öjamålavägen, 2½ km från avfarten från Holländarevägen.)
Föreningen har 6 båtar som man kan låna för en roddtur på sjön eller för att fiska en stund!
Medtag gärna ett metspö eller ett kastspö och prova fiskelyckan från båt eller land.
”Ta gärna en promenad i den intressanta Stiftelseskogen - en skyltad slinga på ca 1,6 km.”
5 Dannemark Alf Blåder visar jakttroféer mm
6 Högaböke
6a Bygdegården
Studieförbundet Vuxenskolan visar keramik och smyckeshantverk
Kersti Gustavsson har svamputställning
Sparbanken i Karlshamn informerar och bjuder på kaffe.
LRF informerar om sin verksamhet
Skogsnostalgi, så var det att arbeta i skogen förr, utställning.
Musikunderhållning av Gunvor Åsäng
Röshults vedugnsbageri säljer bröd
Therese och Thomas säljer änglar
6b Ingrid och Nils-Erik Svensson säljer stenugnsbakat bröd och honung från egen bigård, även
kaffeservering med sillamacka.
9 Ekeryd Loppmarknad Ekerydsvägen 49-70
10 Pieboda. Pieboda redovisning har öppet hus, Loppis i ladan
11 Norra Hoka
Skytteföreningen visar sin SM-arena för luftgevär och korthållsskytte. Öppet 10-16.
12 Ihre
Ihre BTK har klubbstugan öppen med bl.a. loppis.
Lars Nilsson säljer egenproducerad honung

Varmt Välkomna till
Ringamåladagen 2015
Söndagen den 6 september, klockan 10.00 – 16.00
Företag, föreningar och privatpersoner visar upp sina olika
verksamheter.

I år anordnas i samarbete mellan Ringamåla
bygdekommitté och Karlshamns kommun
”Naturens Dag”
med utställare och aktiviteter längs en slinga med
start på idrottsplatsen

Hjärtligt välkomna önskar alla i Ringamåla
Ringamåla Bygdekommitté
Alltid senaste nytt på www.ringamala.se

