
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK för att ni stöder Hunnestads Hembygdsförening! 

Årsprogram 
2019 

  
HUNNESTADS 

HEMBYGDFÖRENING 
www.hunnestad.nu 

Medlemsavgifter 
år 2019 

200:- för hel familj  100:- 
för enskild 

Vill ni boka 
Huneborg? 

Gå till bokningsschemat på 
vår hemsida: 

www.hunnestad.nu 

http://www.hunnestad.nu
http://www.hunnestad.nu
http://www.hunnestad.nu


!   

Tisdag 26 Februari ÅRSMÖTE i Huneborg kl 19.00.  
                  Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika serveras.  

Fredag 22 Mars VINPROVNING med buffé i Huneborg kl 
                   18.00. Emma Olau kommer och berättar om  
                   ITALIENSKT vin som vi får prova. I priset som är  
                   550:-/pers ingår: provningen, Italiens buffé och vinet  
                   vi provar. Max 30 personer! Anmälan  
                   senast 14 mars till Carina 0725200780.      
                    
Tisdag 23 April VÅRSTÄDNING i Huneborg  
                   Kom och hjälp oss göra fint i och utanför vår  
                   hembygdsgård från kl. 18.00. Enklare  
                   kvällsmat serveras. 
  
Tisdag 30 April VALBORGSFIRANDE med fackeltåg till  
                   Lunnasås. Traditionsenligt firande med valborgseld,  
                   tal och fyrverkerier. Kl.21.00 utgår vi från Pålen och  
                   kl 21.15 från Hunnestads kyrka och mittemot Ateljé  
                   Ängsull. Pris 30:-/fackla. Swish eller kontant. 

Onsdag  22 Maj  MERAFTA Kl.18.00 i Huneborg. Föredrag av  
                    hemlig gäst från Hunnestad. Anmälan senast 20 maj  
                    till Eva Johbarn 070-5753526 

Fredag  30 augusti  PUBKVÄLL i Huneborg med grillning av  
                   egen medhavd mat. Grillen är laddad från kl 18.00.  
                   Kontant eller swish i baren. 

Lördag 21 september MELODIKRYSSET med frukost från  
                   kl. 9.00. 50:-/pers, swish eller kontant. 

Söndag  20 Oktober  SÖNDAGSMIDDAG  kl 13.00 i  
                   Huneborg. Till det ringa priset av 120kr/person får  
                   ni middag, dryck, kaffe och tårta. Anmälan senast  
                   15 okt till Henry &Carina 0725200780. Swish eller  
                   kontant.                                               

Fredag  22 november GLÖGGAFTON i Huneborg.  
                    Efter kl 18.00 kommer det även finnas  
                    risgrynsgröt och skinkmacka. Swish eller kontant.   

Lördag  25 Januari KNYTKALAS i Huneborg kl 18.30,  
                   med dans till Inside. Tema: Grön/vit. Måltidsdryck  
                   och ”efterrätt” medtages, baren öppnar till dansen.  
                   200:-/person. Anmälan senast 10 januari till Madde  
                   0706-122831. Begränsat antal platser, först till kvarn. 

Måndag 10 februari ÅRSMÖTE i Huneborg kl.19.00.  
                    Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fika serveras.            

Ev ändringar annonseras i skylten vid affären och på Facebook, 
”Alla vi som gillar Hunnestad”  & ”Hublix”.


