Ringamålaborna hälsar alla välkomna till sin bygd
Söndagen den 2 september 2018, klockan 10-16.
Med anledning av sommarens torka och uteblivna nederbörd så kan vissa aktiviteter kanske inte genomföras.

1 Ringamåla/Långeboda
Kyrkan har öppet hus och visar upp och presenterar kyrkan
och håller ett tema om Vatten i olika former.
Det kommer även att finnas tipspromenad.
Gudstjänst hålls kl 15.00
Församlingssalen har öppet med information om
verksamheten och lekhörna för barn.
I Svenska kyrkans regi.

Byahuset (F.d. Ringamåla skola). Servering av dricka
och kaffe i matsalen. Lotteri med hembakat och alster från
vävstugan. Utställning av gamla kokböcker. Vävstugan
öppen.
Fällgrens säljer grönsaker.
Åke Kambrand visar sina slöjdade alster.
Kerstin Esse säljer sina tyghantverk.
Lars Söderström visar konst av återvunnet glas.
Allt i Röda Korsets regi.

2 Slänsmåla
2a. I Nissagården serveras kaffe och våfflor på
”Hemvändardagen” som Ringamåladagen till stor
del blivit. Hantverkare medverkar.
Röda korset säljer lotter.

3 Letesmåla
Håkan Johansson svenskt kvalitetskött i levande
landsbygd. Dikobesättning i Letesmåla.
Rönås Skog informerar om vilka tjänster de erbjuder i
skogen.

4 Öjamåla
Öjasjöns FVOF (Fiskevårdsområdesförening.) bjuder
på grillad korv och dricka vid båt- och grillplatsen vid
Öjasjön.”
Lotterier med oanade vinster. ”Ta gärna en promenad i
Stiftelseskogen - en skyltad slinga på ca 1,6 km.”

5 Högaböke
5a. Bygdegården
Studieförbundet Vuxenskolan visar keramik och
smyckeshantverk.

Sparbanken i Karlshamn bjuder på fika med dopp
och information.

Kersti Gustavsson har svamp, ört-och

2b. Claire och Nils Sjöström besök på getgård med
gårdsmejeri och fikaservering, samt ostkaka och grillost
till salu.

Diana Svensson och Johannes Elmqvist visar upp
gårdens djur och jordbruk i Letesmålas kulturlandskap.
Lantbruk med nöt-och lammproduktion.

Kjell Svensson bjuder på tur på sin eldrivna flotte om
vädret tillåter.

LRF informerar om sin verksamhet.
Eva Wendt visar upp dekorerade ljus.
Inga-Lill Bengtsson visar upp vättar.
5b. Ingrid och Nils-Erik Svensson säljer
stenugnsbakat bröd och honung från egen bigård.

kryddutställning.

6 Pieboda
Pieboda Redovisning har öppet hus och bjuder på
varm korv med dricka, loppis i ladan, försäljning av
honung och marmelad.
Inger Bengtsson säljer virkade alster och smycken.

Ö Sönnarslöv är på plats med maskiner.
Lyckez Orkester bjuder på livemusik.
Önskeambulansen står uppställd för information och
påseende

8 Dannemark
8a. Alf Blåder visning av jakttroféer och

8b. Ringamålagården Serverar en dagens lunchrätt och

troféberedning. Försäljning av vildsvinskorv och loppis.

har caféverksamhet med hembakat, mackor m.m
Försäljning av honung

9 Ihre
9a. Ihre BTK har klubbstugan öppen med stor loppis.
HK Plåt & Bygg visar upp vilka tjänster han erbjuder.
Bengt Lindequist säljer honung.

9b.Ihre natur och kulturskola har öppet hus och visar
en del av sin verksamhet

Ihreortens biodlarförening visar upp sin verksamhet.

10 Kullemåla
VVSar’n i Blekinge visar upp sin verksamhet och bjuder på hoppborg för barnen.
MG Eltjänst visar upp sin nystartade elfirma.

Varmt Välkomna till
Ringamåladagen 2018
Söndagen den 2 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

Sparbanken
i Karlshamn

