
Andra aktiviteter i Sundals-Ryr i höst: 
 

 
Älgskyttebanan 
Skjutning på älgskyttebanan i Bolstad. Lördag den 10 augusti kl 13. 
Samåkning från korsningen i Västra Bleken kl 12.30. 
Vid frågor ring Jan Borssén 070-5750916 

 
Rally 
17 augusti är det rallytävlingen ”Dalslandstjuren” med delsträckor i 
Sundals-Ryr. För mer info kontakta Dals Motorklubb. 
 
Granans XC 
31 augusti går motionsloppet Granans XC av stapeln. Det är ett 
mountainbikelopp på Kroppefjäll som bjuder på varierande och 
utmanande terräng. För mer info, kontakta SK Granan. 
 
Loppisrundan 

12 oktober är det loppisrunda i och omkring Brålanda. Karta över 
loppisarna finns på gallerian i Brålanda samt på Facebook. 
 
Kroppefjäll Trailrun:  
9 november arrangeras Kroppefjäll Trailrun. En löptävling i tvåmannalag. 
Tävlingen går på kvällen med pannlampor på huvudet och reflexer i 
skogen. För mer info, kontakta Kroppefjäll Trailrun. 
 
Mulle 
Vill du följa med på upptäcktsfärd i skog och mark? I Sundals Ryr finns 
grupper för alla åldrar. Knytte 3-4 år, Mulle 5-6 år, Strövare 7-9 år och 
Lufsare från 10 år och TVM från ca 12 år och uppåt. Anmälan på 
www.studiefrämjandet.se Vid frågor kontakta,  
Helena Malmstråle 0702-41 65 26 

 

 
 
 
 
 
 

 BYABLADET 

      Hösten 2019 
 
 
 
 
Här 
kommer 
höstens 
program 
och vi 
hoppas att 
du vill 
komma 
och vara 
med på 
det du 
tycker 
verkar 
trevligt. På vår hemsida sundalsryr.se och 
Facebooksidan Sundals Ryr får du senaste 
nytt och uppdateringar om ändringar 
och/eller tillägg i programmet.  

 
 
 
 

 
 
 

 
September 
Torsdagslunch 

http://www.sundalsryr.se/


Sista torsdagen i månaden, 26/9 kl. 12-13, serveras det lunch i 
församlingshemmet. Lunchpris: 100 kr, betalas via Swish eller 
kontant. 
För de som vill så erbjuder kyrkan eftertanke före lunchen, kl. 
11.30-12. 
 
Vandring 
29 september kommer Bosse Elofsson att ta oss med på en 
vandring längs ”gamla skolvägen”. Samling kl. 10 vid Andreas 
Johansson, Bollerud. Ta med egen fikakorg. 
Vid frågor, kontakta Andreas: 350 36 

 
Oktober 
Torsdagslunch 
Sista torsdagen i månaden, 31/10 kl. 12-13, serveras det lunch i 
församlingshemmet. Lunchpris: 100 kr, betalas via Swish eller 
kontant.  
För de som vill så erbjuder kyrkan eftertanke före lunchen, kl. 
11.30-12. 
 
Föreläsning om ”Busskungen” 
2 oktober kl. 18 kommer Ingemar Lindhe till församlingshemmet 
och berättar om ”Busskungen”.  Världens största bussbolag, 
Greyhound, startade i Hibbing Minnesota 1923. Tidigare har 
dalmasen Erik Vickman fått äran av att vara den förste som körde 
buss i Hibbing. Det är dock inte sant, pionjären var Anders 
Andersson (Busandy) från Rådande i Sundals-Ryr som körde 
premiärturen 1914. Det här föredraget handlar om Busandys liv och 
hur han startade de första busslinjerna i Hibbing.  
Föreläsningen tar ca 50 min och efteråt blir det fika. Som gammal 
Sundals-Ryr bo så tar Ingemar inget betalt för sin föreläsning när 
han besöker oss. 
Kostnad för fika är 20 kr och betalas med Swish eller kontant på 
plats.  

November 
Torsdagslunch 

Sista torsdagen i månaden, 28/11 kl. 12-13, serveras det lunch i 
församlingshemmet. Lunchpris: 100 kr, betalas via Swish eller 
kontant. 
För de som vill så erbjuder kyrkan eftertanke före lunchen, kl. 
11.30-12. 
 
Filmvisning 
7 november kl. 19 kommer Jan G Andersson och visar 
”Värmlandsfilmen” i församlingshemmet. Den är 2 timmar lång och 
det blir paus för fika efter halva filmen. 
Det är gratis för barn under 15 år. 
Kostnad: 100 kr inkl. fika, betalas via Swish eller kontant 
 
Knytkalas på Granan 
23 november kl. 18 bjuder byalaget in till knytkalas på Granan. Egen 
mat och dryck medtas.  Trubadur Karin Wirenborg kommer att 
underhålla med sin musik under kvällen.  
Begränsat antal platser. Anmälan senast 9 november till Anders 
Fryklund, 0707-553775 
 

December 
Glöggkväll.  
Fredag 6 december kl. 18. Som traditionen bjuder träffas vi hos 
familjen Thorsson i Gunnersbyn och pyntar byalagets vagn inför 
tomteparaden. Var och en tar med mat och dryck till sig, det finns 
möjlighet till grillning. Vid frågor kontakta Nettan 0733-143074.  
 
Tomteparad i Brålanda.  
Lördag 7 december.  Samling vid gamla vägförvaltningen kl. 15.  
Både små och stora tomtar är välkomna att gå/åka med byalagets 
vagn.  
 


