
Skeppsås 
Hembygdsförening 

VÄLKOMNA PÅ JULBORD! 
Traditionsenligt program där vi avnjuter ett julbord från 

Blåmesens Restaurang & Underhållning med sång 
 

Kostnad per person: 

Vuxen 220 kr 

Barn 3-10 år 80 kr 

Gratis för pensionärer som är bosatta eller har bott i Skeppsås samt 
är medlemmar i Skeppsås Hembygdsförening. 

 

OSA senast 18 november till:  

Bodil Paulsson 0703-620071  

 Josefine Hedborg 0736-950602 / hedborg-josefine@spray.se 

 

Stickcafé i Skeppsåsgården! 
Varannan söndag udda veckor kl.18-21 

 

Alla är hjärtligt välkomna med eller utan handarbete. Vi ger 
varandra tips och inspiration.  

I samarbete med Skeppsås utvecklingsgrupp.  

 

 

 

Bokcirkel 
I höst startar vi en bokcirkel. Första träffen är söndagen 11 nov 

kl.18. Vi träffas och samråder om bok på första träffen.  

För mer information kontakta Karin Ljungars 0725-212008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programblad 

Höst/Vinter  2012 

Skeppsås Hembygdsförening Skeppsås utvecklingsgrupp 



Program 
  

24 november Traditionellt julbord med underhållning kl.14 
 Mer information se baksida. 

 

31 december Nyårsfirande, samling 23.15 i Skeppsåsgården.  

 Glögg & fyrverkeri . 00.15 Andakt i kyrkan.  

 Håll utkik i program från  Skeppsås Missionskyrka  för 
 mer information. 

 
 

Stickcafé Varannan söndag. Kl. 18-21 udda veckor. 
 Läs mer på baksidan. 

 

Bokcirkel  En träff varje månad. Se mer information på 

 baksidan. 

 

Sopplunch  Sista torsdagen i varje månad. Kl.12-14. 
 Anordnas av Svenska kyrkan.  

 

Barnsång Fredagar. Kl. 10-12. Anordnas av Svenska kyrkan.  

 

Promenad Varje måndag kl.14 och torsdag kl.20 är det 
 promenad runt Kölbäck. Samling vid Skeppsås 
 kyrka. Ca 7-8 km promenad tar vi oss runt 
 Skeppsås tillsammans. 

 

Hejsan! 

 

Nu är hösten verkligen här och vi i hembygdsföreningen vill 
presentera vad som händer i byn. Skeppsås hembygdsförening 
försöker hitta vad som intresserar dig och hittar på aktiviteter 
för att göra bygden levande. Ung som gammal, varmt 
välkommen att vara med oss!  

Vi är tacksamma för idéer och uppslag, tveka inte utan kontakta 
gärna oss. 

 

Vi vill även passa på att tacka för alla som kom till vår höstmarknad 
och fyndade superfina rotfrukter, grönsaker, hembakat, sylt mm. 
Samt även ett stort tack till alla som medverkade för att få en så 
lyckad  dag i Skeppsåsgården.  

 

Styrelsen 2012 
 

Bodil Paulsson ordförande   0703-62 00 71 

Alice Andersson    0142-36 20 52 

Anders Heljelid    0142-36 20 57 

Birgitta Hedborg    0703-56 20 70 

Josefine Hedborg kassör  0736-95 06 02 

 

Mail: skeppsas.hembygdsforening@bypasset.se  

 

 

 

 

Lokalen i skeppsåsgården hyrs gärna ut, hör av er till någon i styrelsen. 

 

För mera information se  www.bypasset.se eller följ oss via 
www.facebook.com/Bypasset 

 

http://www.bypasset.se/

