
DET HÄNDER I HALNA
HÖSTEN-VINTERN 2017

Höstfest
I Halna Bygdegård

Lördagen den 4 november kl. 19.00

Det serveras tacobuffé 
och bjuds på fin underhållning.
Entré 200kr inkl. allt (mat-dryck)

LUCIAFIRANDE OCH 
HÖSTAUKTION

Fredagen den 8 december kl 19.00



OKTOBER

Torsdag 26/10 kl.19 Årsstämma
Ni som är delägare i Östra Stöpens Häradsallmänning i 
Halna är välkomna på årsstämma i bygdegården. Vi bjuder
på fika.

NOVEMBER

Lördag 04/11 Höstfest

Kom till en rolig fest med mat och kaffe, underhållning, 
musikquiz, allsång och dans, på scenen Skagerstam och 
Bjällerud.
Uppvisning och prova på av Linedance med Anitas 
Linedance-grupp under festen.

Vi börjar kl 19.00 med en tacobuffé och serverar 
alkoholfria drycker. 
(andra drycker får du ta med själv)
Pris: 200:- för allt detta

Anmälan till Bengt: 0506-14186
eller Per-Anders: 0706817609
Ring gärna i god tid!
VÄLKOMMNA!



Boken ”Halnafesten i ord och bild” är på gång. Kommer 
inom kort att finnas till försäljning hos bl.a. Rune Olsson.

Fredag 3/11  kl 16.oo-18.00 Öppen kyrka i Halna för 
gravsmyckning. Det bjuds på kaffe.

Söndag 5/11  kl.17 Minnesgudstjänst i Halna kyrka

DECEMBER

Söndag 3/12  kl 17.00 Advents gudstjänst i kyrkan   
med Vokalensemblen

Efter gudstjänsten bjuder Bygdegården på kaffe.

Fredag 8/12 kl.19.00 Luciafirande och höstauktion i 
Bygdegården
Vi har som vanligt ett vackert lokalt luciatåg och auktion 
på skänkta hantverk mm. Roparen är Gerry Gegerfeldt.
Det finns kaffeservering och Lotterier.
Vi tar gärna emot gåvor till auktionen.
De barn och ungdomar som vill vara med i luciatåget kan 
höra av sig till Per-Anders 0706817609 eller Dorothee 14314.

Motionsgymnastik

Vi träffas varje måndag kl. 19.00 i bygdegården. 
Nya medlemmar är välkomna!



Det som du redan kan boka inför nästa år är:

Gudstjänst med grötfest den 5 januari i Halna Bygdegård.
Med musikunderhållning och trevlig gemenskap.

Vill du hyra Bygdegården för kalas, möte eller andra
aktiviteter ring :

0506-14180 eller via mail adressen
bengt.skagerstam  @  halna.se

mailto:bengt.skagerstam@halna
mailto:bengt.skagerstam@halna
mailto:bengt.skagerstam@halna

