
 

 
Program för Tärby fritidsförening ht -22 

Lö 17 sep kl 19:00: Gulaschsoppa 
Traditionell gulaschsoppa med skördehjul. Alla tar med sig något från sin trädgård eller något man gjort 
själv som blir vinster i skördehjulet. Soppan med 1 glas vin kostar 100 kr och man anmäler sig till Magda-
lena Jönnermann (jonnermanm@hotmail.com). Det finns soppa till max 35 personer och den som kom-
mer först till kvarn etc. 

Lö 24 sep kl 11:00 Barnfest 
Frida Sternfeldt m fl anordnar en festlighet för barn i byn. Se mer på Facebook! 

On 5 oktober kl 19:00 Klimatet och skogen 
Per Flensburg och Åke Jansson håller ett föredrag som behandlar frågan om klimat och skog. Där finns 
många myter som vi turas om att avliva. Om intresse finns kan vi bilda en studiecirkel kring detta 

Ti 11 okt kl 19:00 Kulturtisdag i Tärby 
Vi inleder en serie träffar, en gång per månad (andra tisdagen) där olika kulturella aktiviteter äger rum. 
Exempel på sådana kan vara filmvisning (bl a från en hemvändarkväll för 25 år sedan), introduktion till 
klassisk musik, kanske någon opera. Detaljerat program kommer senare.  

Sö 16 okt Arbetshelg 12:00-17:00 
Vi träffas för att göra enklare reparationer och underhåll på hembygdsgården och dess omgivningar. För-
eningen bjuder på grillkorv efteråt. 

Fre 4 nov Vinprovning kl 19:00 
Helen Flensburg håller i en av sina berömda vinprovningar. Max 19 stycken. Anmälan till helen.flens-
burg@gmail.com 

Fre 11 nov Whiskyprovning kl 19:00 
Per Flensburg och Peter Sikström håller i en whiskyprovning där vi jämför 3 rökiga och 3 orökiga whis-
kysorter. Kostnad något mellan 100-150 kr. Anmälan till per@flensburgs.se  

Lö 3 dec Glöggprovning kl 19:00 
Per Flensburg ordnar provning av några glöggsorter inkl sin egen. Till detta bjuder han på risgröt. 

13 jan 2023 Julgransplundring 
Främst för barnen. Program meddelas senare 



21 feb 2023 Årsmöte med semlor 
Dagordning kommer senare 

Hantverksgruppen varannan torsdag 
Hantverksgruppen fortsätter sina möten varannan 
torsdag. Lotta Liedberg (Lied-
berg.lotta@gmail.com) håller i den. Hittills har det 
mest handlat om stickning men även andra hantverk 
kan bli aktuella. 

Medlemsavgift 
Vi vill också påminna om medlemsavgiften 100 kr 
per person, 200 kr för hel familj. Betala till plusgiro 
5383-8280, swish: 1234586129.  Glöm inte att ange 
namn! 

Bokning Hembygdsgården 
Hembygdsgården kan bokas för fester och möten. 

• Dagtid 300 kr 

• Kvällstid (senast till kl 01:00) 500:- (Icke medlem: 
700 :- ) 

• Barnkalas: 100 kr/gång 

Högst 80 personer, rökning förbjuden inomhus. 

Betala till plusgiro 5383-8280 eller till swish 
1234586129. Glöm inte att ange namn och ändamål! 

Kontaktperson: Agnes Agosc, tel. 0737 051 191 e-
post: agicus86@gmail.com  

Även bord, stolar och porslin kan hyras ut. Priserna 
är 50 kr för ett bord med stolar och porslin. 100 kr 
för flera bord. 

Lokalen (även området utanför) lämnas i städat skick. 
Städning kan avtalas med Agnes Agosc om man inte 
vill göra det själv. 

 

Styrelsen 
• Per Levinsson, ordförande, 070-840 14 44 per.levinsson@gmail.com  
• Eva Lundh, kassör, 070-7633130 lundh5445@gmail.com  
• Per Flensburg, sekreterare, webbansvarig, 0729759279 per@flensburgs.se  
• Agnes Agocs ledamot, 0737051191 agicus86@gmail.com 
• Markel Bertilsson, hustomte, 033-130321 markelb7@gmail.com  
• Magdalena Jönnerman, suppleant, jonnermanm@hotmail.com  
• Ulrika Skinnari, suppleant, 
• Helen Flensburg, suppleant, 033-131442 helen.flensburg@gmail.com  

  


