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Januari 2016
Information om vad som händer i Grönahög från Grönahögs IK, Bygdegårdsföreningen, Hembygdsföreningen,
Samhällsföreningen, Kyrkan och alla andra i Grönahög.

Liten inledare
Gott Nytt år!
Det är hög tid att önska detta nu. 2016 började inte så bra för mig i och med att jag drabbades av
influensa. Det är därför som det här numret blivit så försenat. Jag beklagar detta och hoppas att ni inte
har saknat det alltför mycket.
Annars har det ju varit lugnt i Grönahög tycker jag. Men i världen är det allt annat än lugnt och även den
verkligheten gör sig påmind hos oss. Här finns en chans att göra världen lite bättre om man kan och vill.
Läs bl a vad Carina i Holmö skriver!
Fortsätt nu att leva väl i vita sköna Grönahög!
Anders Uhlin, Nyhagen

FIBERFRONTEN
Läget på fiberfronten är den att arbetsgruppen skickade in alla anmälda namn till UEAB i början av december.
Totalt är det 106 anmälda fastigheter! Mycket bra tycker vi!
Under januari räknar vi i arbetsgruppen med att träffa UEAB för att bli informerade om hur de planerar att gå
vidare med detta. Mer information hoppas vi ska finnas till februarinumret av Grönahögsbladet.
Arbetsgruppen:
Högaberg - Kyrkan - Norrå – Vrångestorp
Kvarnared - Solberga - Ingeshult – Mörkö
Bohestra - Guntorp – Hyltered
Skogen - Odla
Köttkulla - Nyarp

Kyrkan
-

Söndag 17/1 kl 11.00 Gudstjänst
Tisdag 26/1 kl 18.00 Veckomässa
Söndag 31/1 kl 17.00 Gudstjänst
Söndag 7/2 kl 17.00 Gudstjänst

Med reservation för tryckfel och ändringar.

Ansvarig: Marie Svenningsson, 0321-762 85
Ansvarig: Anders Uhlin, 0706-710 720
Ansvarig: Albin Ragnarsson, 070-786 09 05
Ansvarig: Göran Kylén, 070-651 83 03
Ansvarig: Fredrik Gotting, 070-632 18 64 (kvällstid)

Välkommen till
Grönahögs Bibliotek!
Biblioteket är öppet måndagar kl. 16.0019.00
Utöver böcker kan du låna CD-böcker,
DVD-filmer och div tidningar.
Telefon 0321-76204

Bidrag till bladet mottages tacksamt senast den 20:e i varje månad för att komma med i nästa nummer.
Skicka det som e-post till gronahogsbladet@telia.com eller som sms, mms eller prat på 0706-710 720.
Vill du ha bladet som e-post går det bra! Skicka bara ett mail till samma adress.
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Hej!
Emelie heter jag och bor i Mörkö. Jag är ny oberoende
återförsäljare åt Forever livings produkter.
Är du intresserad av att testa, titta, veta mera eller köpa
produkter av mig så är ni välkomna att höra av er.

Forevers huvudingrediens är Aloe vera som är ekologiskt odlat och helt naturligt.
Vill du ha visning hemma med en temakväll eller av hela sortimentet för dina vänner och ha en trevlig
stund tillsammans? Jag har även lånepåsar om man vill prova i lugn och ro.
Man behöver inte ha visning för att vara intresserad utan det går bra att höra av er direkt till mig. Är
man intresserad av att köpa något så har vi en nöjdkund garanti. Är du inte nöjd med produkterna
inom 90 dagar så får du tillbaka pengarna mot uppvisande av kvitto och återlämnande av produkten.
Öppet hus visning hos mig den 6/1 kl 18 och den 11/1 kl 18.
Föranmälan krävs till mig om ni vill komma.
Mer information hittar ni på foreverliving.se om produkterna.
Telefon: 0738151841
Maila går också bra till: banana.splitt@hotmail.com
Mvh Emelie
Flyktingbarn
Mamman och hennes barn blev tvungna att fly. I kaoset vid en gränsövergång splittrades familjen. Nu
har en pojke på 7 år och en flicka på 15 år hamnat hos Carina Sten Andersen i Holmö, i Grönahög.
Tillvaron är lugn och trygg men ovissheten vad som hänt med resten av familjen är jobbig. Det skulle
också göra gott om det fanns möjlighet att aktivera sig mer. Har ni något bortglömt liggande på
vinden som kunde säljas billigt? Skridskor (pojke 34-35 och flicka 38) eller kanske någon barncykel
eller något annat? Det är ju inte så många aktiviteter i
området så här års och det blir lite långtråkigt i längden
att bara sitta och se filmer. De vill gärna vara aktiva och
är nyfikna på att prova på något nytt.
Ta kontakt med Carina!
073-050 73 95 eller carina0033@gmail.com
PS. Såg du annonsen i UT häromdagen?
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