Välkommen till Ringamåla!
Ringamålaborna hälsar alla välkomna till sin bygd söndagen den 1 september
2013, klockan 11-16. 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 är öppen, visning av kyrkan och dess inventarier. Gudstjänst kl. 15.00
Fd Ringamåla skola Visning av Röda Korsets vävstuga. Nostalgiutställning "En resa tillbaks till 1940 1950-talet". Café i matsalen. Lotteri med hembakat. Tipsrunda. KRAV-odlade grönsaker säljs utanför
skolan. Roland och Olle Palmqvist samt Jan Åke Kristoffersson ställer ut konst
Hantverkare ställer ut och säljer sina alster. Allt i Röda Korsets regi.
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. Röda korset säljer lotter.
Mats Henriksson Skog och Väg visar maskiner för vägunderhåll och skogsbruk
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.
5. Bengtsboda
Snickaren i Bengtsboda, Kalle Karlsson bygger träekor,
6 Bygdegården Högaböke
Studieförbundet Vuxenskolan har hantverks- och svamputställning.
Kersti Gustavsson informerar om sin verksamhet
Svängsta trädgårdsförening informerar om sin verksamhet
Sparbanken i Karlshamn informerar och bjuder på kaffe
Ringamåla Fiber EF berättar om Fiberprojektet, som genomfördes 2012-13, samt visar Noden som
finns i Bygdegården. Man kan också se de installationer som medlemmarna har i huset.
Rifiber NordVäst berättar om sitt pågående Fiberprojekt i Slänsmåla/Tranemåla.”
LRF informerar om sin verksamhet
Bröderna Bergs såg & Hyvleri som lagerför traditionellt byggnadsvirke och sågar/hyvlar fram
måttbeställda varor enligt kundens önskemål.
6b Ingrid och Nils-Erik Svensson säljer stenugnsbakat bröd och honung från egen bigård, även
kaffeservering med sillamacka.
6c Familjen Cederqvist Loppis, ponnyridning och försäljning av pineberryplantor
7 Dannemark.
Ringamålagården, Öppet hus med hantverk och husets sopplunch, smörgåsar, frallor, våfflor, kakor
och kaffe. Dessutom försäljning av honung samt secondhand, framför allt barnartiklar.
8 Jeppshoka
Lönnbackens kennel- och hundpensionat håller öppet för visning,
9 Ekeryd Loppmarknad Ekerydsvägen 49-70
10 Pieboda
Blom & presentstället har försäljning av blomsterarrangemang, krukor med tillbehör i ”Bygget" i
Pieboda. 20% rabatt under Ringamåladagen.
Pieboda Redovisning har öppet hus, och bjuder på kaffe och glass, visning av gårdens djur.
Maskinbolaget i Mörrum medverkar med maskinvisning.
11 Norra Hoka
Skytteföreningen visar sin SM-arena för luftgevär och korthållsskytte. Öppet 11-15.
12 Ihre
Ihre BTK har klubbstugan öppen med bl.a. loppis. Öppet 11-17
Lars Nilsson säljer egenproducerad honung

Varmt Välkomna till
Ringamåladagen 2013
Söndagen den 1 september, klockan 11.00 – 16.00
Företag som har öppet hus är, Blom & presentstället, Snickaren i Bengtsboda,
Lönnbackens Kennel, Ringamålagården, Mörrums grafiska, Mats Henriksson,
Pieboda redovisning.
Övriga som har öppet hus under dagen är, Kyrkan, Ringamåla skytteförening,
Hembygdsföreningen, Ihre BTK, Högaböke bygdegård, Röda Korset,
Öjasjöns FVO, Ingrid och Nils-Erik Svensson. Fam. Cederqvist.

Andra som visar sin verksamhet på de platser som är öppna under dagen är:
Bröderna Bergs såg, Studieförbundet Vuxenskolan, Röda korset, Lars Nilsson,
Ringamåla fiber, och Svängsta trädgårdsförening. Sparbanken i Karlshamn,
Kersti Gustavsson, LRF, Maskinbolaget i Mörrum.

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

