
DET HÄNDER I HALNA
HÖSTEN-VINTERN 2016

Oktoberfest
I Halna Bygdegård

Lördagen den 29 oktober kl. 19.00

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

LUCIAFIRANDE OCH 
HÖSTAUKTION

Fredagen den 9 december kl 19.00



OKTOBER

Tisdag 4/10  kl19.00 Stick-café
Tisdag 18/10  kl19.00 Stick-café

NOVEMBER

Tisdag 1/11  kl. 19.00 Stick-café

Fredag 4/11 öppen kyrka i Halna kl 15.oo-17.00

Lördag 5/11  kl.19 Gudstjänst i Halna kyrka med kör
Alla Helgons Dag

Lördag 29/10 Oktoberfest

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

Vi börjar kl 19.00 med en god höstgryta 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!



Lördagen 12/11  kl. 10.00-13.00  loppis och hantverk i 
bygdegården

Den lördagen kan ni fynda saker, köpa vackert hantverk 
och närproducerat eller bara koppla av med en kopp kaffe.
Det finns fikaförsäljning.
De som vill boka ett bord kan ringa Kjell-Åke och Ann-
Marie: 14092 senast 10. november. Att boka ett bord kostar 
100 kr.
Varmt välkommen till en mysig novemberdag i 
Bygdegården.

Tisdag 15/11  kl.19.00 Stick-café

Söndag 27/11  kl 17.00 Advents gudstjänst i kyrkan   
med kör

Efter gudstjänsten bjuder Bygdegården på kaffe och 
svenska kyrkan står för underhållning i samarbete med 
lokala artister. 

Tisdag 29/11  kl 19.00 Stickcafé

DECEMBER

Fredag 9/12 Luciafirande och höstauktion i Bygdegården
Vi har som vanligt ett vackert lokalt luciatåg och auktion 
på skänkta hantverk mm. 
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.



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

STICK-CAFÈ

Vi träffas varannan vecka i Halna bygdegård stickar
och handarbetar eller bara umgås. Fika serveras.
Kostnad 50 kr inkl. fika. Vid frågor ring Ulla 14177

Tiderna: se insidan av bladet.

Motionsgymnastik

Vi träffas varje måndag kl. 19.00 i bygdegården 
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