KRONBLADET Maj 2016
Händer i Älmhults kommun, Hallaryds Socken
Hallarydsdagen 4 juni kl 10.00 - 17.30
Den 4 juni är det åter dags att åka till Hallaryd och besöka Hallarydsdagen med alla trevliga
aktiviteter för både vuxna och barn.
Dagens program:

10-16 Hantverksmarknad
10-14 Fiskedamm
10.30 Hallaryds barnkör
11.30 ROAD ROCKERS, Rockabilly
13.00 Hallaryds Kyrkokör
14.00 TUTA & KÖR, Barnmusik
15.00 SEPPO & JENNY, Rock´n´Roll
16.00 ROAD ROCKERS
16.30 Dragningar, lotterier etc
16.45 ROAD ROCKERS
Utöver programmet kan ni fynda på den traditionella hantverksmarknaden, köpa en god
grilltallrik, titta på fina gamla motorer och veteranbilar, fika med kaffe och våfflor, kasta pil,
köpa en god grillad korv, prova lyckan i tombolan eller chokladhjulet, köpa fina
sommarblommor, lyssna på Gränsdraget mm.
För barnen finns en hel rad roliga saker att göra, ponnyridning, bollkastning, tipsrunda (frågor
till både barn och vuxna!), ansiktsmålning, köpa popcorn, stapla/klättra på backar, fiskdamm
mm. Missa inte det bästa av allt! Tuta och köööör!
Hembygdsmuseet är öppet mellan 10.00 - 16.00.
Alla, stora som små, hälsas varmt välkomna till Hallarydsdagen!
Arrangörer: Hallaryds Sockenråd, Hallaryds IF, Hallaryds Hembygdsförening,
Betel och Hallarydsgården
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KRONBLADET Maj 2016
Presentation av våra Medlemsföreningar som nominerade
sig till Landsbygdsgalan 2015.
Norrhults Folkets Hus och Park, Uppvidinge kommun
/Thorleif Torstensson (ordf)
Film i Glasriket är ju i allra högsta grad ett bidrag till en levande
landsbygd.
Jag är ordförande där. Föreningen består av 15 landsortsbiografer.
I höst har vi 9:e gemensamma Filmfestival.
Skulle ni kunna tänka er att sponsra oss till Festivalen?
Film i Glasriket har inga direkta intäkter förutom medlemsavgifter,
så festivalen drivs med hjälp av bidrag från bl a kommunerna Uppvidinge,
Lessebo, Emmaboda, Nybro
och Torsås. Kommunerna brukar bidra med 10 000 kr. Då visar varje
biograf en gratisfilm för ungdomar upp till
och med 9:e klass.
Sponsorer/bidragsgivare kommer att anges i vårt festivalprogram som
trycks upp i 15 000 ex och delas ut i
samhällenas brevlådor.

Det blir en Landsbygdsgala i oktober 2016. Du kan redan nu
nominera genom att mejla in vad din förening arbetar med
Mejla: kronoberg@helasverige.se

Ordförande, Åsa Dahlström har ordet!
Hela Sverige ska leva, Kronobergs län skickar representanter till Landsbygdsriksdagen på
Gotland den 27-29 maj. I nästa Kronblad får vi läsa om hur det gick.
Till dess önskar vi/jag er många soliga dagar, följ oss gärna på vår facebooksida.

www.facebook.com/kronobergs
Och du, mejla vårt Kansli och berätta vad just din förening har på gång. Då kanske ni har
lika tur som Hallaryds sockenråd, som fick en hel A4 helt gratis marknadsföring.
Klicka här så hittar du hela vår styrelse
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