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Samhällsföreningen, Kyrkan och alla andra i Grönahög.

Liten inledare…
Ett litet blad så här i novembermörkret. Jag kan bara önska alla en skön adventstid med ett minimum av stress inför
julhelgen!
Ta hand om varandra och lev väl i sköna Grönahög!
Anders Uhlin, Nyhagen
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GIK
Hjärtstartare!
GIK har äntligen beslutat om Hjärtstartare! Det blir en Lifepak CR2.
Tanken är att den skall finnas innanför dörren till biblioteket.
Till våren kommer det troligen att bli en HRL utbildning
Garagebygge!
Den uppmärksamma har sett att bygget av garaget är i full fart.
LS Mureri har gjutit en platta som sedan Roland, Thure och Bosse har byggt
upp garaget på. Roland har fortsatt med att bygga & fora in garaget.
Det kommer att ge oss betydligt bättre möjligheter att förvara våra
maskiner mm.
Vi söker en förråds- eller ytterdörr till garaget.
Är det någon som har en över och kan tänkas skänka den, så hör av er till
Roland.
Styrelsen i GIK söker ledamöter!
Vi tar tacksamt emot förslag eller intresse av att sitta med i styrelsen.
10 möten per år har vi där vi planerar verksamheten mm.
Är ni intresserade men inte har koll på vad det innebär är ni välkomna att sitta med på ett möte.
Elljusbanan!
Äntligen skall den få en översyn nu i höst.
Vi inväntar Östra Kinds El som skall hjälpa oss med att byta lampor och laga lite stag mm som gått sönder.
Utegym!
En liten kommitté jobbar med anläggning av ett utegym vid lekplatsen.
Just nu är projektet i uppstart och sponsorer jagas mm.
Har ni idéer på utrustning eller liknande så ta kontakt med Fredrik Krusebrant, Linus Svensson eller Martin Gotting.

Välkommen till Grönahögs
kyrka!
-

Sön 2/12 kl 14.00 1:a
adventsgudstjänst
Mån 3/12 kl 18.00 Veckomässa
Fre 14/12 kl 19.00 Julkonsert
Sön 16/12 kl 11.00 Familjegudstjänst
Sön 23/12 kl 11.00 Mässa
Julafton 24/12 kl 11.00 Andakt vid
krubban
Annandag Jul 26/12 kl 11.00 Mässa
Trettondedag Jul 6/1 kl 11.00 Mässa
Sön 13/1 kl 17.00 Gudstjänst

Med reservation för tryckfel och ändringar.
(https://www.svenskakyrkan.se/ulricehamn)

Välkommen till Grönahögs Bibliotek!
Biblioteket är stängt 24/12-6/1. Sedan öppet som vanligt varje måndag
kl 16-19 från och med den 7/1.
Utöver böcker kan du låna CD-böcker, DVD-filmer och div tidningar.
Telefon 0321-762 04
Boktips!
Farlig flyktväg – Arnaldur Indridason
Året är 1943 och andra världskriget rasar.
Danmark och Norge är ockuperade av
tyskarna. Den isländska sjuksköterskan
Károlina och hennes fästman ska återvända till tryggheten i Island. Men ingenting blir som de tänkt sig. Fästmannen
Osvaldúr försvinner …
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