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Utgivare: Hörda byförening
Ansvarig: Lena Rydsjö
Kontakt:lena.rydsjo@gmail.com

Hej alla medlemmar i Hörda byförening!
Precis som ljuset så återkommer vi så här i slutet av januari. I år firar Hörda byförening 20årsjubileum. Det uppmärksammar vi på årsmötet genom att ha ett lite annorlunda
upplägg……. Läs mer om det längre fram i bladet!
Vi är också glada att kunna presentera en hel del roligheter i det här numret. Det blir bl a
flera svängiga kvällar i Hördagården!
Hänt sen förra Hördabladet
Julbasaren
Den 16/11 var julstämningen hög i Hördagården. En stor mångfald av utställare fyllde den
stora salen. Borden var fulla av vackert hantverk och en och annan godsak som hör julen till.
Gott julfika serverades i kaféet. Mysfaktorn var med andra ord hög!
Ett allt igenom lyckat arrangemang!

Ljusets väg, grantändning och grötfest
Det var en vacker och stämningsfull kväll när ”juletiden” kom till byn. De tända
marschallerna ringlade sig genom byn och spred ett varmt sken. Kl 19 tände Anders Olsson,
son till f d byskollärare Roland Olsson, den ståtliga granen.

När granen var tänd vandrade alla deltagare vidare till Hördagården, för fortsatt umgänge
med julmusik, gröt och skinksmörgås. Det var en härlig julstämning bland de ca 80 personer
som kommit för att ha en trevlig stund tillsammans.
Eftersom det var 70-årsjubileum för Hördagranen berättade Sture Andersson om granens
historia och visade bilder på hur det går till att få den på plats i Hördakrysset. Ett inte helt lätt
arbete, förstod vi åhörare.

Till alla barns stora glädje kom tomten med godispåsar till alla barnen. De fick känna efter
att tomtens skägg satt fast och var på riktigt. Därmed var det bevisat att det var den äkta
tomten som hade kommit på besök!

Sillinläggningskväll
Lördagen den 14 december var det ett glatt gäng som samlades i Hördagården för att göra
sillinläggningar tillsammans. Det gjordes glöggsill och citronsill.

Kommande evenemang

Jazz i Baljan i Hördagården!!
Tisdagen den 25 februari kl 19.00
Öppet arrangemang
Fri entré
Fika säljs i kaféet
Kaffe/te med dubbelfralla för 40:-.
Vi har den stora glädjen att välkomna det välkända Ljungbybandet Jazz i Baljan till
Hördagården på deras Världsturné 2020.
Orkestern startade i Ljungby 1972 och redan omkring 1980 började man på kulturnämndens
initiativ göra sina Världsturnéer till olika orter i Ljungby kommun. Alltid med gratis inträde,
tack vare samarbete med kommunens kultur & fritidsnämnd och de olika lokala föreningarna.
Bandet spelar gärna evergreens som många gillar och känner igen. Ofta presenterade med
humor och kopplingar till dagens verklighet.
I orkestern ingår Inge Palm, tenorsax och klarinett, Kurt Lönn, trumpet, flügelhorn och sång,
Kjell Persson piano, Bror Erik Ekegren, kontrabas samt Jens Flenner, trummor.

Mr T and We!
”Musik och berättelser genom 150 år”
Hördagården
Lördagen den 7 mars
Insläpp från kl 18.00
Framträdandet börjar kl 19.00
Ett föreningsarrangemang,
men tag gärna med dina vänner och bekanta!
Alkoholfria drycker, öl, vin och snacks finns att köpa under kvällen.
Mer musik i Hördagården!
Vi är mycket glada att ge er bandet Mr T and We! Gruppen kommer till Hördagården med
sitt framförande ”Musik & berättelser genom 150 år”

Årsmöte för Hörda byförening
Hördagården
Lördagen den 25 april kl 17.00
Årsmötesförhandlingar
Smörgåstårta och kaffe
Pubafton
I år firar Hörda byförening 20-årsjubileum. Det gör vi med ett lite annorlunda upplägg. Efter
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna med smörgåstårta blir det pubafton.
Mer om detta i kommande nummer av Hördabladet.

Arbetsdagar i föreningen
Årets ”röjardagar” blir lördagen
den 9 maj kl 9.00 och
lördagen den 23 maj kl 9.00
Då ska Hördagården fejas invändigt och
utvändigt!
Ingen anmälan! Det är bara att komma!

Berättarfestivalen i Hördagården
Bengt af Klintberg kommer till Hördagården i juni och berätta bl a om snapsvisor.
Fikaförsäljning
Mer info kommer senare.

Allmän info
Insamling av pantburkar och -flaskor
Insamlingen av pantburkar och flaskor gav drygt 3400 kr till byföreningen 2019. Bra!!
Fortsätt att samla pantburkar och -flaskor – för byföreningen och för miljön!
Det var allt för denna gång. Väl mött på våra evenemang!

//Lena

