
N o r m l ö s a  h e m b y g d s f ö r e n i n g

Normlösa Hembygdsförenings styrelse:

Ordförande  Charlotta Davidsson 076 6394789

Sekreterare  Lena Karlsson  070 2555182 

Webansvarig  Benny Rosén  070 9325121

Kassör  Lars-Åke Karlsson 073 0737104

Övriga aktiviteter i församlingshemmet

Församlingskväm/ fika onsdagar kl 9.30-11.00, 

församlingshemmet i Normlösa.

Idrottsaktiviteter i Normlösa

Kontakta Normlösa IF eller gå in på www.bypasset.se

Svenska kyrkan

Skeppsås
Utvecklingsgrupp 

Bygdelaget

Normlösa

P R O G R A M  2 0 1 8Ö V R I G T



Julgransplundring

Normlösa kyrka/ församlingshemmet. Normlösa hembygdsförening, 
Skeppsås hembygdsförening och Svenska kyrkan.

P R O G R A M  2 0 1 8P R O G R A M  2 0 1 8

jan

Årsmöte & smygrelease av Solosister 3/4

Valborgsmässofirande

Kl 19.30 börjar vi i Normlösa församlingshem. Korv med bröd finns att 
köpa. Kl 20.30 Vårtal av Lisa Jegermalm, lärare i Normlösa, sång och 
brasa på Klockareängen! Därefter fyrverkerier. Välkomna önskar 
Normlösa hembygdsförening och Svenska kyrkan.

30/4

Midsommarfirande

Kl 14-16, Klockareängen i Normlösa. Vi klär midsommarstången, dansar, 
fikar och ordnar tipspromenad, fiskdamm mm. Brukar vara ett mycket 
välbesökt och populärt arrangemang! Välkomna önskar Normlösa 
hembygdsförening.

22/6

Normlösadagen

Ca kl 13-16, Klockareängen i Normlösa. Förra året korade vi bl.a. årets 
Normlösabo, hade korvgrillning, bakluckeloppis, drive in utställning och 
Normlösajoggen. Håll utkik på Bypasset efter uppdaterat program när det 
närmar sig. Välkomna önskar Normlösa hembygdsförening.

9/9

Julmarknad

Kl 14-16, Församlingshemmet i Normlösa. Produkter från bygden med 
omnejd säljs och ställs ut. Blommor, kransar, julpynt, hemstöpta ljus, ägg, 
champinjoner, marmelad, bröd, konst, fotografier mm. Lotterier och 
julpyssel för barn. Välkomna önskar Normlösa hembygdsförening

1/12

Studiecirkel om Normlösas historia pågår även under detta året. 
Om man vill vara med, kontakta Anders Davidsson, 070-6341223.

Normlösa hembygdsförening i samarbete med Byalaget och NIF utbildar 
2 st mulleledare under våren. Så håll utkik, sen vår eller höst kommer vi 
igång med familjemulle i Normlösa! 
För intresseanmälan maila charlotta.davidsson@gmail.com

Andra aktiviteter kan dyka upp under året så håll utkik på Bypasset.se!

Vi tar gärna emot tips på önskade aktiviteter!

För mer info kring arrangemangen gå in på bypasset.se

Johanna Davidssons sydpolenbok.

Johanna har bokrelease av sin bok “Vägen 
till Sydpolen” i Stockholm den 4/4. Dagen 
innan kommer hon hit och visar sin bok för 
oss! Vi börjar kl 17.30-18.30 med hem-
bygdsföreningens årsmöte och därefter, 
ca kl 18.30-19.30 bjuder vi på releasefika, 
Johanna berättar om sin bok och signerar 
exemplar. Välkomna till Normlösa 
församlingshem önskar Johanna och Normlösa hembygdsförening.


