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Mitt i skördetid och skolstart passar det perfekt med en uppdatering om vad som är på gång i
Slättåkra i höst. Det är en hel del att planera så här års och ni känner säkert igen det mesta vid det
här laget. Ungdomsgården startar upp, årsmöte och julmarknad blir det i vanlig ordning och så ska

vi hinna plantera vårlökar innan det blir för kallt.
I början av september går årets sista tipspromenad av stapeln och vi vill härmed tacka Kenneth och
Birthe för all hjälp. Många fler hjältar förtjänar ett varmt tack för året som har gått, både för hjälp
med planteringar och annat smått och gott. För det är faktiskt så att en styrelse inte klarar av att
driva allt på egen hand. Eldsjälar är idag sällsynta och de brinner lätt ut.
Därför tänker vi helt enkelt be om hjälp. Många uppskattar till exempel när alla vårlökar står i full
blom och visst är de fantastiskt vackra. Man blir så glad när man kommer hem till byn och möts av
alla påskliljor, som välkomnar en som tusen små solar. Visionen är att fylla vägkanter med blommor och vi ser gärna att fler hjälper till med att plantera dem. En liten grävmaskin vore rena drömmen efter fyra års slit med spadar och du får gärna höra av dig om du har förslag på var vi ska sätta
lökar inför kommande vår.
Ett annat angenämt bekymmer är att julmarknaden har blivit så välbesökt att styrelsen har svårigheter med att arrangera den på egen hand. I samband med julmarknaden kan man till exempel
hjälpa till med förarbetet, som innebär att ställa i ordning och pynta eller att vara med i köket och
baka lussekatter. Kanske vill du hellre vara i hetluften och hjälpa till i kaféet eller städa undan när
alla har gått hem. Det är en härlig stämning och ett fantastiskt tillfälle att lära känna nya ansikten
i byn.
På tal om nya ansikten, så får du gärna höra av dig till styrelsen när du får nya grannar. Vi har
som tradition att hälsa nya husägare välkomna till byn genom att överlämna en liten presentkorg.
Nu går dock inflyttningarna med sådan fart, att ryktena inte hinner med längre. Så till alla er, som
nyligen har köpt hus i Slättåkra med omnejd - Varmt välkomna ska ni vara och presentkorgen är på
väg!
Till sist vill vi meddela att banken inte längre trycker upp avier och att medlemskap för det nya

verksamhetsåret (med start 1 september) betalas in via vårt bankgiro eller swish.
Med förhoppningar om en krispig höst! /Styrelsen
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KRÄFTSKIVA
26 augusti
i Slättåkra bygdegård
Kl. 15.00

Brännbollsmatch bakom bygdegården

Kl. 17.00

Grillen tänds och festen startar i tältet.

Tag med vad ni önskar äta och dricka!
Swisha eller betala på plats, 50kr/familj. Swisha till 123 105 58 88
VARMT VÄLKOMNA!
Önskar styrelsen föreningen Slättåkragården

Välkommen till GF Gnistan!
Lättgympan i idrottshallen måndagar klockan 19:00-20:00.
Höstterminen: 18/9-18/12. Vårterminen: 8/1-26/3. Ledare Ronny Thorstensson.
Ingen föranmälan behövs, utan det är bara att komma! Avgift: 200kr/termin.
Linedans i bygdegården onsdagar kl. 18:30-20:00 27/9-6/12.
Anmälan till Marianne Larsson. marlar2011@live.com
Vi behöver vara minst 10 personer för att det ska bli en linedanskurs. Avgift: 450kr.
Vill man vara med på både lättgympa och linedance kostar det 500kr/termin.
Barngympa (barn födda år 2012/2013) i idrottshallen torsdagar klockan 17:00-17:45.
Höstterminen: 14/9-7/12 uppehåll v44. Vårterminen: 11/1-22/3 uppehåll v 8. Avgift: 100kr
termin. Anmälan till Weronica Weideman: weronica_w@hotmail.com
Årsmöte i gymnastikföreningen blir 25/9 kl. 18:30 i Slättåkraskolan!

Hjärtligt välkomna!
Gymnastikföreningen Slättåkra
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Bastu

Varje fredag! Det kostar 40 kr/tillfälle.

Damer

15.30-17.00

Herrar

17.00-20.00

Bokbussen
Äntligen är bokbussen tillbaka varannan vecka! Den stannar till vid förskolan mellan
kl. 16:50-17:10 följande datum: 31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 21/12,
4/1, 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3*, 12/4, 26/4, 24/5, 7/6.

3/9

Årets sista tipspromenad
Söndagen den 3/9 arrangeras årets sista tipspromenad. Start vid bygdegården mellan klockan 14:00-16:00. Det finns frågor för barn och för vuxna. Kostnaden är 20
kr/person.

8/9

Uppstart för ungdomsgården
Gården är öppen varje fredag (utom skolloven) mellan klockan 19:00-22:00. Från det
att du börjar årskurs 6 är du välkommen.

Föreningen efterlyser ledare till Gården, så hör av dig till styrelsen om du kan tänka
dig att hänga med våra fina ungdomar någon fredagskväll i höst. Vi är även i behov
av en liten platt-TV, då den gamla är för stor och klumpig.

22/10

Höstfint
Vi samlas klockan 10:00 i lekparken. För femte året i rad planterar vi vårlökar
utmed vägen. Visionen är att vi ska binda samman de tre välkomstskyltarna med
rader av påskliljor och varje år kommer vi en liten bit närmare målet. Medtag hin
kar, spadar och matsäck. Ta gärna med reflexväst. Vi tänder grillen vid 12:00.

7/11

Kallelse till årsmöte Slättåkra bygdeförening
Slättåkra bygdeförening kallar till årsmöte tisdagen den 7/11 kl. 18:00 i Slättåkra
bygdegård. Föreningen bjuder på fika. Föranmälan sker via info@slattakra.com eller
sms till 073-156 93 76. Det går också bra att anmäla sig via inbjudan på Facebook.

9/12

Julmarknad
Traditionell julmarknad i Slättåkra bygdegård kl. 14:00-17:00. 150 kr/bord.
För anmälan eller frågor kontakta Jesper Jönsson kjespers99@hotmail.com
070-567 45 27. Sista anmälningsdag är den 30/11.
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Kyrkoval 17 september 2017
Kandidaterna i Kyrkans Väl uppmanar dig att gå och rösta!

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet
har du möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor
som påverkar kyrkans verksamhet både lokalt och nationellt.
På röstkortet du erhåller omkring 30 augusti framgår var och när du kan rösta.

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem
i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i en församling. Det finns möjlighet att
förtidsrösta. Du kan personrösta genom att på valsedeln markera upp till tre (3)
personer som du helst vill se valda. Ytterligare information på röstkortet eller
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

”Kyrkans väl” är en opolitisk lista med kandidater från Slättåkra/Kvibille.
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Tillsammans vill vi alla arbeta för:
En välkomnande folkkyrka nära dig som värdesätter olikheter och är öppen för alla.
Genom att möta alla människor; både du som tror, tvivlar eller söker
Genom att kyrkan bemöter främlingsfientlighet och odemokratiska krafter och tendenser

En kyrka som förenar tradition och förnyelse
Genom att engagera människor som vill vara med och jobba med en kyrka in i framtiden
Genom att utveckla gudstjänstlivet

En kyrka som möter människorna i deras vardag - ung som gammal
Genom generationsöverskridande mötesplatser, t ex musikgudstjänster med barn och vuxna
Genom att skapa trygghet i vardagen och vid kriser skapa hopp och glädje

En kyrka som är med och påverkar vår samhällsutvecklingen och jobbar för en global hållbarhet
Genom att medverka i bygdens föreningsliv
Genom att sträva efter ett effektivt lokalutnyttjande
Helena Dock-Ljungek:

Söka nya vägar för att möta människor i vardagen.

Ann Blomberg:

Öppet hus skall fortsätta i Slättåkra-Kvibille.

Laila Isaksson:

Skapa en kyrka för alla åldrar samt att församlingshemmen blir
en trivsellokal för församlingsborna.

Ronny Thorstensson:
Malin Martinsson:

En kyrka där vi alla kan mötas i glädje och sorg.
Verka för en ökad gemenskap i kyrkan och mer samarbete inom
pastoratet.

Ewy Henriksson:

En öppen folkkyrka i din hembygd.

Anne Blomster Gunnarsson:

Att få med så många som möjligt i församlingens
gemenskap oavsett ålder, diagnos, etnicitet m. m.

Birgitta Tham:

Kyrkan ska visa tolerans, respekt och glädje.

Lennart Eriksson:

En kyrka nära dig, öppen för alla – barn och äldre tillsammans.

Rose-Marie Svensson:

En välkomnande plats med möjlighet till stillhet men också samvaro med andra människor.
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Hyr badtunna eller partytält!
Hyr föreningens fräscha badtunna:
Kostnaden är 500 kr/helg för medlemmar och 1500kr/helg
för icke medlemmar.

Nu finns det även partytält för uthyrning:
Lilla tältet (4 x 6 m):
300 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar/helg.
Stora tältet (6 x 10 m):
600 kr för medlemmar och 1000 kr för icke medlemmar/helg.
Ljusslingan är gratis att låna i samband med att med att man hyr tält om man är medlem. För övriga kostar den 200 kr.

Kontakta David Bylander 073-181 98 89 för mer information. Det går att betala kontant eller med
swish 123 037 65 41. Badtunnan eller tälten hämtas fredag och lämnas söndag.

KONTAKT
ADRESS

HEMSIDAN

VI FINNS PÅ FACEBOOK

Slättåkra Bygdeförening

www.slattakra.com

Slättåkra heter gruppen.

c/o Havseredsvägen 12

info@slattakra.com

313 93 Slättåkra
073-156 93 76

Valberedningen:

076-806 90 88

MEDLEMSAVGIFTEN
Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2017/2018 via bankgiro 5814-6697
eller via swish 123 037 65 41.
Skriv er adress i meddelandefältet!
Familj

225:- (ange antal barn samt ålder)

Vuxen

100:-

Förening

300:-

Företag

300:-

