
Aktiviteter i Hagestads byalag är 2A12

13 maj kl. 10.00
"Vägnamnsinvigningsfest". "Herbert och Bruno" kommer till Tygeå

och berättar och minns Anton Fiskare. Medtag picknickkorg.

19 maj

Hagestads Historiecirkel avslutar tetminen med resa till Borgeby
och Jakriborg.
Finns någon enstaka plats kvar och varje deltagare betalar sin egen

kostnad. Intresserad? Kontakta MargaretaNönegård 0411-52 6i 30

6 juni kl. 08.30

Svenska flaggans dag. Vi hissar flaggan på Mossavägen 4 och
därefter går vi en tipsrunda och lyssnar på fagelsång. Eventuellt
kommer vi att ha en ornitolog med som berättar om alla fåglarna vi
hör men nästan aldrig ser.

17 junikl. i3.00
"Låt kvasten gä". Tillsammans städar vi Hagestadsborgs mölla infor
mölledagen. Medtag kvast och kaffekorg.

l juli kl.13.00-16.00 "Mölledag" Hagestadsborgs mölla är öppen för visning.

10 juli kl.18.00 Upplev landskapet från cykel. Mer information kommer på

hemsidan och våra anslagstavlor.

20 juli

Sista dagen att anmäla deltagande i"Lär känna Hagestad-dagen".
Bilder eller annan dokttmentation efterlyses. Företagale, konstnärer,
entreprenörer uppmanas också att höra av sig för att ställa ut.
Anmälan via hemsidan www.hagestad.se eller kontakta Christer
Olsson tel. 0703-54 46 30, Kamilla Persson 0768-4015 10

28 juli 1 1.00-16.00
"Lär känna Hagestad" En hembygdsdag för alla nya, gamla eller
bara nyfikna Hagestadfolk.
Kolla hemsidan www.hagestad.se

28iuli kl. 18.00 Sommarfest hos Inge Mårlensson

l3 oktoberkl. 18.30 Pubafton - Höstfest i Skyttepaviljongen
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Glöm inte att kolla vår hemsida
eftersom det kan ske ändringar i
programmet eller att det
tillkommer fl er aktiviteter!
www.hagestad.se



Aktiviteter i Hagestads byalag är 2012

13 maj kl. 10.00
"Vägnamnsinvigningsfest". "Herbert och Bruno" kommer till Tygeå
och berättar och minns Anton Fiskare. Medtag picknickkorg.

19 maj

Hagestads Historiecirkel avslutar tetminen med resa till Borgeby
och Jakriborg.
Finns någon enstaka plats kvar och varje deltagare betalar sin egen

kostnad. Intresserad? Kontakta Margareta Nönegård 0411-52 61 30

6 juni kl. 08.30

Svenska flaggans dag. Vi hissar flaggan på Mossavägen 4 och
därefter går vi en tipsrunda och lyssnar på fagelsång. Eventuellt
kommer vi att ha en ornitolog med som berättar om alla fåglarna vi
hör men nästan aldrig ser.

17 juni kl. i3.00
"Låt kvasten gä". Tillsammans städar vi Hagestadsborgs mölla inför
mölledagen. Medtag kvast och kaffekorg.

l juli kI.13.00-16.00 "Mölledag" Hagestadsborgs mölla är öppen för visning.

10 juli kl.18.00 Upplev landskapet från cykel. Mer information kommer på

hemsidan och våra anslagstavlor.

20 juli

Sista dagen att anmäla deltagande i"Lär känna Hagestad-dagen".
Bilder eller annan dokttmentation efterlyses. Företagare, konstnärer,
entreprenörer uppmanas också att höra av sig fcir att ställa ut.
Anmälan via hemsidan www.hagestad.se eller kontakta Christer
Olsson tel. 0703-54 46 30, Kamilla Persson 0768-4015 10

28 juli 1 i.00-16.00
"Lär känna Hagestad" En hembygdsdag för alla nya, gamla eller
bara nyfikna Hagestadfolk.
Kolla hemsidan www.hagestacl. se

28 juli kl. 18.00 Sommarfest hos Inge Mårlensson

13 oktober kl. 18.30 Pubafton - Höstfest i Skyttepaviljongen
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Glöm inte att kolla vår hemsida
eftersom det kan ske ändringar i
programmet eller att det
tillkommer fl er aktiviteter!
www.hagestad.se


