
DET HÄNDER I HALNA
Våren-Sommaren 2016

Skärtorsdagsfest
På scenen Skagerstam och Bjällerud

torsdagen den 24 mars kl. 19.00

Det serveras taccobuffet...
Entré inkl. förtäring 200kr

Anmälan hos Bengt eller Per-Anders

Halnadagen med 
Kak-Kalaset

Lördagen den 2. Juli



Mars

Tisdag 1/3  kl 19.00 Årsmöte
Vi bjuder på semlor.

Söndag 6/3  kl 17.00 Gudstjänst i Bygdegården med
Hans Kristoffersson

Tisdag 08/3  kl 19.00  Stick-cafe
Vi träffas i Halna bygdegård, stickar och handarbetar eller 
bara umgås. Fika serveras. Kostnad 50 kr inkl. fika. Vid 
frågor ring Ulla 14177

Tisdag 22/3  kl 19.00 Stick-cafe

Skärtorsdagsfest 24/3  kl 19.00
Vi kör en repris på höstens succe´ med musikquizz, god 
mat, dans, allsång och trevlig underhållning. Det serveras 
tacobuffe´. Mat, kaffe och kaka ingår i inträde: 200kr. Barn 
och ungdomar halva priset. Starkare drycker får ni ta med 
själv. 
Anmälan till Bengt (14186) eller Per-Anders (0706817609) 
senast måndag den 21/3.

Fredag 25/3  kl.11 Långfredag gudstjänst i Halna kyrka
med Hans Kristoffersson och kör

April

Söndag 3/4  kl. 19.00 Gudstjänst med LG Remmerfelt



Lördag 30/4  kl.18.30 Valborgsmässoafton
Vi samlas som vanligt vid Bygdegården och sjunger in 
våren vid brasan. Vårtalare och kaffeservering. Välkomna!

Om du är intresserad av att sjunga in våren på 
valborgsmässoafton ring Per-Anders: 14176

Maj
Söndag 1/5  kl. 17.00 Gudstjänst med Ingmar Ekström

Torsdag 5/5  kl 9.00-13.00 Loppis och hantverk och 
fikaservering  ”Viken rund”
Den torsdagen kan ni fynda saker, köpa vackert hantverk 
och närproducerades eller bara koppla av vid en kopp 
kaffe. Det finns fikaförsäljning.
De som vill boka ett bord kan ringa Kjell-Åke och Ann-
Marie: 14092 senast 3.mai. Att boka ett bord kostar 100 kr.
Varmt välkommen!

Juni

Söndagen 5/6  Friluftsgudstjänst vid vandringsleden
(mer information finns i Töreboda kanalen)

Juli

Lördagen 02/07 Halnadagen med Kak-kalaset
kl. 10.00-14.00

Har du lust att hjälpa till och baka hör av dig till:
Ulla 14177 
Mer information kommer.



Aktivitäter tillsammans med asylboende från 
Halnagården varje vecka

Tisdagar: språkundervisning kl 10.00-12.00
ansvarig: Röda Korset

Onsdagar: Familjeftermiddag med fika och olika 
aktiviteter kl. 15.00-17.00
ansvarig: Dorothee och Ann-Britt M

Torsdagar: Pingiskväll kl. 19.00-21.00
ansvarig: Bengt

Alla är välkomna att vara med och hjälpa till.

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

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

Motionsgymnastik

Vi träffas varje måndag kl. 19.00 i bygdegården 
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