
Andra aktiviteter under våren i Sundals Ryr 

18 April  Loppisrunda i Brålanda 

1 Maj  Kosläpp på Evenstorps Gård 

1 Maj  Lerduveskytte 

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 

 

 

 

Följ oss på sundalsryr.se och Sundals Ryr på 

Facebook för att få senaste nytt och uppdateringar 

samt ändringar och/eller tillägg i programmet 

 

VÅREN 2020 

Vi hoppas möta just dig på någon av vårens 

aktiviteter, välkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt år innebär ny medlemsavgift. 

Vi hoppas att du vill stödja byalagets arbete. Avgiften är 

100 kr/ familj eller 50 kr/person. Betalas till bankgiro 

5665-7125 eller swisha till 123 0988 303 

Obs! Märk er betalning med ert namn 

http://www.studiefrämjandet.se/


Januari 
Torsdagslunch  
Torsdagen 30 januari serveras det lunch i församlingshemmet kl.12-13. För 

de som vill erbjuder kyrkan en stunds eftertanke före lunchen kl.11.30. 

Pris: 100kr  

Februari 
Må gott förmiddag  
Lördagen den 22 februari bjuder vi in dig, ung som gammal, till en 

förmiddag i energin och återhämtningens tecken. Förmiddagen inleds med 

en yogaklass ledd av yogainstruktören Linn Widenberg Johansson där du 

yogar helt efter din förmåga, om det är sittandes på en stol eller på golvet 

bestämmer du själv. Därefter blir det fikapaus, följt av en föreläsning med 

osteopaten Tove Blomdahl från Osteo Movement, där vi kommer få veta 

mer om vad återhämtning innebär, vad som krävs för att vi ska kunna 

återhämta oss på bästa sätt, de individuella skillnader som finns, hur vårt 

nervsystem fungerar i olika situationer och hur vi genom vår andning och 

rörelse kan påverka vår energi. Sedan avnjuter vi en god lunch 

tillsammans. Dagen avslutas med en liten genomgång av eteriska oljor och 

dess användning i vardagen.  

När: Lördag 22 februari kl.10-14  

Plats: Skidstugan Granan  

Pris: 250kr  

Anmälan samt ev allergi: Marie Karlsson 076-805 805 9, senast ons 12/2 

Torsdagslunch  
Torsdagen 27 februari serveras det lunch i församlingshemmet kl.12-13. 

För de som vill erbjuder kyrkan en stunds eftertanke före lunchen kl.11.30. 

Pris: 100kr  

Mars 
Årsmöte  
Årsmöte på Evenstorps Gård onsdag 25 Mars kl.18. Vi startar med goda 

våfflor för att sedan gå igenom året 2019 och blickar sedan mot år 2020. 

Torsdagslunch  
Torsdagen 26 mars serveras det lunch i församlingshemmet kl.12-13. För 

de som vill erbjuder kyrkan en stunds eftertanke före lunchen kl.11.30. 

Pris: 100kr 

Informationsmöte om grannsamverkan 

Lördag 21 mars kl.11 informeras om grannsamverkan i 

församlingshemmet. Alla som vill vara en del av grannsamverkan bör 

komma på mötet, då detta är enda informationen inför uppstarten. Ju fler 

som deltar på mötet från bygden, desto större spridning samt möjligheter 

får grannsamverkan. 

April 
Föreläsning  
Förbered dig redan nu inför höstens svampsäsong! Svampkonsulenten Eva 

Loodh kommer torsdag 2 april kl.18.30 till församlingshemmet. Under 

75min håller hon ett föredrag om svamp; olika sorter, plockarkunskap, 

hantering och tillagning. Efter föreläsningen serveras fika och möjlighet att 

köpa svamprelaterade produkter. Pris: 100kr 

Vandring  
Möt våren med en vandring tillsammans med Bosse Elofsson söndag 26 

april kl.10. Vi samlas vid gamla skolans parkering i Årbol, för att sedan ta 

oss vidare till platsen, info kommer närmare. Vandringen tar ca 3h och fika 

medtas. 


