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Information om vad som händer i Grönahög från Grönahögs IK, Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen,
Samhällsföreningen, Kyrkan och alla andra i Grönahög.

Liten inledare…
Välkommen till ett nytt blad! Dubbelt så stort som förra månaden – positivt!
Annars hoppas jag att alla har det bra nu när sommaren börjar gå över i höst.
Fortsätt tvätta händerna, strunta i att nysa på varandra men ta vara på dagarna och lev väl i sköna Grönahög!
Anders Uhlin, Nyhagen

Trots Corona kommer vi köra en fiskedag vid Köttkullasjön lördagen den 19 september. Likt den som vi hade för
några år sedan.
Alla Grönahögsbor får ta upp en forell var ur sjön. Fiskespö får man själv bestå med likaså ta hand om fisken.
Det kommer att finnas en barn och en vuxen tipspromenad samt korv och kaffe.
Samhällsföreningen bjuder.
Väl mött kl 15.00 19 september vid sjön.
Samhällsföreningen

GIK söker trädgårdsplattor som vi
kan placera ut på utkasten till
Discgolfen.
Hör av er om ni hittar några i
gömmorna.

Välkommen till Grönahögs Bibliotek!

GIK kommer undersöka möjligheten att utöka
banan.
Målet är 9 enskilda hål och att standarden blir så bra
att den klassas som godkänd för tävlingsspel.

Telefon 0321-59 51 62

Vi undrar om det finns någon som har
kunskap om att bygga smålandstaket.
Vi önskar hjälp och råd kring detta.
Kontakta oss gärna.
Hälsningar Jerker och Malin Ek 0705517973

Biblioteket är öppet på måndagar klockan 16:00-19:00.
Utöver böcker kan du även låna CD-böcker, DVD-filmer
och div tidningar.

VÄLKOMNA!
Om du tillhör riskgrupp och vill låna böcker eller filmer
från biblioteket så hör av dig. Om du inte kan skicka ett
ombud så kan jag köra hem böckerna till dig.
Kontakta mig på något av följande:
0321- 59 51 62 Mån efter kl 16
0321-59 51 52 Tis-Fre kl 08-13
Annakarin.svensson@gmail.com
/Anna-Karin
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Kyrkan öppnar upp
En ny termin börjar - ännu en termin med Coronahänsyn. Vi får - ännu mer än vanligt - visa omsorg om varandra
genom de kontakter som är möjliga men också genom att undvika att sprida smittan.
Åsundens församling i Grönahög startar upp hösten, det känns bra!
- Gudstjänster har vi firat hela sommaren och de fortsätter - i princip varje söndag. Extra sång till gitarr eller piano som
ett stående inslag tror vi berikar gudstjänstupplevelsen ännu mer, inte minst bland yngre. Kom och testa!
- Det är på gång speciella 70+-gudstjänster eftersom risken för smitta blir mindre om man inte blandar åldrarna. Håll
utkik efter annons etc!
- Barnverksamheten fortsätter som i våras. De är ute så mycket det går.
- Kyrkliga syföreningen hoppas vi ska komma igång nu snart, när det är möjligt för äldre att träffas i små grupper.
- Körverksamheten kan förhoppningsvis också komma igång, med speciella hänsyn och i mindre grupper.
- Sommar-KU har träffats i församlingshemmet hela sommaren - fantastiskt!
- Kyrkans Ungdom startar 3 sept i Gällstads församlingshem och träffas varannan vecka.
- Konfirmation blir det 13 sept kl 11. Vi jobbar hårt för att möjliggöra livesändning, som troligen kommer att finnas på
kyrkans facebooksida. Välkommen att följa konfirmationen där!
- Nya konfirmander välkomnas till information och inskrivning ons 9/9 kl 18 i Gällstads & s Säms kyrka. Tipsa gärna de
ungdomar ni känner att inte missa detta tillfälle. För de flesta är det ju "once in a lifetime"!
Församlingshemmet snart färdigmålat!
Tack vare många flitiga händer under sommaren är
Grönahögs församlingshem nu åter fräscht och snyggt
utvändigt.
Ett jättestort tack till er alla som har hjälpt till med detta!

Välkommen till kyrkan!
Mikael Henning

-

Söndag 6/9 9:30 Gudstjänst
Söndag 13/9 17:00 Mässa
Söndag 20/9 15:00 Familjegudstjänst
Söndag 27/9 11:00 Mässa
Söndag 4/10 17:00 Gudstjänst
Söndag 11/10 11:00 Mässa

Aktuell info finns på https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn
Med reservation för frycktel och ändringar.

Scouterna kommer att börja ons 30 sep kl.17.00-18.30 i/vid Grönahögs församlingshem.
Vi är mestadels utomhus. Från åk 1Föranmälan på https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn/anmalan-till-scouterna
Det kommer att vara en skogsdag för scouterna söndagen den 20 sep kl.11 med bl a matlagning över öppen eld.
Dagens avslutas med gudstjänst kl.15.00
Ledare: Emma Andersson, Sofia Johansson, Tyra Hjort, Pernilla Wetterstrand 0321- 283 37
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