Välkommen till Ringamåla!
Ringamålaborna hälsar alla välkomna till sin bygd söndagen den 4
september 2016, 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
Kyrkan bjuder in till Gudstjänst Kl 15:00
Byahuset (F.d. Ringamåla skola). Servering av varm korv, dricka och kaffe i matsalen. Lotteri med
hembakat och alster från vävstugan. Försäljning av tygkassar från ett muslimskt kvinnocenter i
Rwanda. Vävstugan öppen. Allt i Röda Korsets regi.
Hembygdsföreningen visar en fotoutställning.
Lena Johansson och Irene Lindén mfl har konstutställning.
Ringamåla athletic club visar upp utomhusträning om vädret tillåter.
Önskeambulansen är på plats och visar upp sin verksamhet
2 Slänsmåla
I Nissagården serveras kaffe och våfflor på ”Hemvändardagen” som Ringamåladagen till stor del
blivit. Hantverkare medverkar.
Fällgrens säljer grönsaker.
Kerstin Esse säljer sydda mössor och tyger.
Kerstin Karlsson säljer stickat och virkat hantverk.
Röda korset säljer lotter.
3 Jeppshoka
Lönnbackens Kennel bjuder in för att hälsa på deras hundpensionat och uppfödning av
Cockerspaniel
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.”
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
Kerstin Esse säljer sydda mössor och tyger.
Eva Wendt visar upp dekorerade ljus
Inga-Lill Bengtsson visar upp vättar
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 och bjuder på varm korv med dricka,
Loppis i ladan, Försäljning av honung från kupan i Ihre naturskola, Information om biodling.
Carina Johansson säljer luffarslöjd
Maskinbolaget i Mörrum är på plats med maskiner
11 Norra Hoka
Skytteföreningen visar sin SM-arena för luftgevär och korthållsskytte. Öppet 10-16.
Ihre BTK visar upp sin anläggning för lerduveskytte och sina nya kastare
12 Ihre
Ihre BTK har klubbstugan öppen med bl.a. loppis.
Bengt Lindequist säljer egenproducerad honung
Benjamin Nilsson från ByNet informerar om pågående fiberprojekt i Grimsmåla

Varmt Välkomna till
Ringamåladagen 2016
Söndagen den 4 september, klockan 10.00 – 16.00
Företag, föreningar och privatpersoner visar upp sina olika
verksamheter.

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

