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MUSIK VID IMMELN
Skånes trevligaste musikfest slut
Musik vid Immeln, som vid det här laget hunnit få 28 år på 
nacken, har blivit ett uppskattat arrangemang. Publiken har 
strömmat till, både från Immeln med omnejd och från avlägsnare 
orter. Många är de som varje år sett fram emot musikfesten i 
båthamnen! Och visst är det självklart! Kan man ha det trevligare 
än att få slå sig ner i gröngräset med doftande grillspett eller 
en kopp kaffe och njuta av musik, sång och underhållning! 
Och platsen är ju inte illa heller – grönskande björkar och en 
solglittrande insjövik. Ja, jag vet, det har ju hänt att det regnat 
en och annan gång också…  Men det känns ändå som om vädret 
varit på vår sida för det mesta.
Även bland artister och hantverkare har Musik vid Immeln blivit 
känt. Under senare år har folk ur båda lägren hört av sig och 
velat vara med. Alla som kommit till oss har varit jättenöjda och 
gärna velat komma tillbaka.
Tråkigt nog ser det ut som om musikfesten anordnades för sista 
gången 2007 och nu går i graven. Vi som jobbat med Musik vid 
Immeln har genom åren känt glädje och tillfredsställelse i vårt 
arbete med arrangemanget. 
Efter 25-årsjubiléet 2004, då vi hade Peps och Östen Warnerbring 
här, tog Roger Dehlén på sig uppgiften att vara festivalgeneral. 
Efter tre år hoppar Roger nu av. Anledningen är att han fl yttat 
från Immeln. Tack för din insats Roger!
Vi som jobbat med musikfesten tidigare har erbjudit oss att bistå 
med råd och praktisk hjälp, men ändå inte funnit några som vill 
föra musikfesten vidare. 
Det är många som gärna ställer upp och deltar i det praktiska 
arbetet i båthamnen, men eftersom vi saknar folk som är villiga 
att ta över ansvaret för arrangemanget ser vi det som enda 
lösningen att lägga ner det.
Vi vill tacka alla som ställt upp med att bygga scen, sätta 
upp marknadsstånd, sälja biljetter och tröjor, dirigera trafi k, 
skriva programtexter, fi xa annonser, engagera artister och 
marknadsknallar, agera vakt, spika upp affi scher, serva artister 
osv - kort sagt ALLA som på ett eller annat sätt ställt upp. Särskilt 
tack till Mats Svensson som under alla år varit vår förträffl ige 
konferenciär! Och naturligtvis - tack till Mats Hennig och Ingemar 
Nilsson som drog igång det hela och som sedan dess stått på scen 
varje år!

Lasse Larsson

Immelns Framtidsgrupp

Framtidsgruppen är en underavdelning till Immelns 
Bygdeförening och verkar för att utveckla byns och dess 
invånares intressen. Gruppen träffas en gång i månaden. Dessa 
träffar är öppna för alla i bygden och vi ser gärna att så många 
som möjligt deltar. Vi sammanställer på olika sätt synpunkter 
och gemensamma åsikter från byns invånare. Dessutom har vi 
Bygdeföreningens mandat att diskutera detta med myndigheter 
och andra berörda. Framtidsgruppen rapporterar till styrelse, 
årsmöte och på Bygdeföreningens hemsida.

FRAMTIDSGRUPPEN RAPPORTERAR
Kommunens arbete med detaljplanen för Immelnviken pågår och 
Framtidsgruppen har idag fått ny information om läget.
Vårt arbete med denna planen börjar närma sig sitt slut så därför 
summerar vi även hela projektet med en kort historik.

Rapport från Framtidsgruppen 2008-02-26

Gruppen har under 2007 träffats cirka en gång i månaden. Vi 
har haft några möten med kommunens representanter, Tommy 
Johansson, kommunalråd och Anders Emgård, byggnadsinspektör. 
Och ett bra samarbete med Claus Lange som är företrädare för de 
nya ägarna till Gyviksområdet. Under året  har vi främst jobbat 
med detaljplanen för Immelnviken.

KOMMUNENS DETALJPLAN FÖR OMRÅDET KRING 
IMMELNVIKEN

HISTORIK OCH FRAMTID:

I december 2004 lämnade Framtidsgruppen in Immelnbornas 
gemensamma förslag till detaljplanering. Detta togs emot med 
positiva omdömen från kommunen. Men tiden gick och ingenting 
hände. Motiveringen till detta var främst att kommunen saknat 
ekonomiska och personella möjligheter. Man hade inte någon 
stadsarkitekt tillgänglig för att kunna starta upp och genomföra 
detaljplanen.

I mars 2006 presenterade kommunen ett eget planförslag för 
samma område. Det fanns en del skillnader mellan detta och vårt 
förslag från 2004. Därför skickade vi en skrivelse till kommunen. 
Vi lämnade en del synpunkter och ställde en rad frågor. 

Söndagen 26 mars 2006 hade vi ett möte med Tommy Johansson, 
kommunalråd (s), Anders Emgård, byggnadsinspektör samt 
företrädare för fp och m (övriga partier valde att inte delta). 
Vi fi ck tillfälle till att ytterligare redogöra för vårt förslag till 
detaljplan och kommunen fi ck tillsammans med sina konsulter 
redogöra för sitt förslag. Det blev en bra och saklig diskussion 
där vi fi ck fram våra argument. Resultatet blev att man på 
kommunen skulle fundera vidare. 

Hösten 2006. Tommy Johanson: ”Min uppfattning ligger nu 
mycket närmare era tankar och idéer. Sedan utbyggnadsplanerna 
på Gyvik presenterats måste vi titta mer på helheten. Vi har 



full dialog med de danska investerarna om framtiden. Arbetet 
med olika myndigheter har påbörjats. Vi kan inte rusa på med 
investeringar förrän vi kan se de totala effekterna av danskarnas 
insatser. I förlängningen kan detta leda till bättre infrastruktur 
för Immeln, eventuellt byggande av t ex förskola mm. Som jag ser 
det måste en detaljplan för Immeln omfatta mer än nedre delen 
av Immeln. Den måste kopplas ihop med danskarnas detaljplan. 
Hade de inte dykt upp på arenan hade detaljplanearbetet varit 
igång.”

Tisdagen 20 februari 2007. Undertecknad hade en kort 
genomgång med kommunalrådet Tommy Johansson som 
kunde ge följande lägesrapport angående de frågor som 
Framtidsgruppen arbetat med den senaste tiden.
”Så snart vi kan se struktur och omfattning av exploateringen av 
Gyviksområdet så kommer detaljplaneringen för Immelnviken 
att startas upp. Vi kan inte rusa på med investeringar förrän 
vi kan se de totala effekterna av de nya ägarnas insatser. BUN 
har fått i uppdrag att se över olika handlingsalternativ rörande 
förskoleverksamheten i kommunen och ett alternativ kan vara 
att bygga en förskola i Immeln. Det är lämpligt att detaljplanen 
reserverar mark för detta. Om exploateringen av Gyvik fortlöper 
enligt planerna så kommer detaljplanarbetet för Immelnviken 
igång under våren.  Medel fi nns avsatta för detta.”
Den 5 november 2007 Träffade Alf Svensson och Arne Palm, 
kommunalrådet Tommy Johansson och byggnadsinspektör Anders 
Emgård samt Klaus Lange, representant för Gyviksprojektet. 
Vi gick igenom kommunens nya förslag till detaljplan för 
Immelnviken. På kvällen samma dag studerade Framtidsgruppen 
förslaget och hade några synpunkter och kommentarer som 
mailades omgående till kommunen. 

Detaljplanen ser ganska bra ut och följer till stora delar de 
önskemål som Immelnborna genom oss i Framtidsgruppen 
redovisade till kommunen 2004-12-13. Vi vill dock redovisa
följande synpunkter och förslag till förändring innan 
detaljplanen färdigställs för utställning och granskning.

• Det saknas möjlighet för bussar att vända på ett bra och säkert 
sätt vid den tänkta parkeringsytan N8. Bussarna från Länstrafi ken 
och även privata bussar till Immelnbåten svänger idag runt där på 
ett ganska bekvämt sätt.
• I vårt förslag ingick möjlighet till ett antal stugor för uthyrning 
emellan kiosken och den sk Lillstugan (innanför Immelnbåtens 
nuvarande placering). Området är ganska smalt och kuperat men 
kan förmodligen ej användas till något annat.
• Det nytillkomna området N2 som är tänkt att användas 
som campingområde för stugor och husvagnar anser vi vara 
klart olämpligt av fl era skäl. Immelnborna accepterar det 
campingområde som fi nns idag men en eventuell utbyggnad av 
densamma har alltid mött kraftiga protester. Vårt motförslag blir 
därför att samtlig camping för tält och husvagnar sker inom det 
nuvarande området N6. Hur de som driver campingen fördelar 
stugor, tält och husvagnar inom området har vi inga synpunkter 
på även om det kanske är lämpligt att förlägga lugnare 
verksamhet närmast bebyggelsen. Om behovet består i att 

kunna hantera sent komna kanotister för sk dygnsövernattning 
så tror vi att detta sker bäst på den ordinarie campingen N6 
där alla bekvämligheter och faciliteter redan fi nns idag. Sedan 
kan vi klart konstatera att det största problemet idag är det sk 
spontancampandet vid kanotcenter som ställer till bekymmer 
för närboende och andra turister. Det kan vara ganska stora, 
högljudda och sena tillställningar och att fl ytta in detta ännu mer 
centralt i området vill vi bestämt avråda ifrån. Vi anser att område 
N2 vore mer lämpat för en tillbyggnad av vandrarhemmets 
verksamhet. Det kan vara ett ”godsmagasin” eller sovvagnar på 
en bit räls för förläggning av vandrarhemsgäster eller liknande. 
Här kan även placeras utrustning för vandrarhemmets gäster 
typ minigolf uppvärmd badbalja eller liknande. Detta tror vi 
kommer att attrahera en annan typ av turister som bättre passar 
in i områdets karaktär och även ger större inkomster för Immelns 
näringsidkare. Denna förändring förhindrar även trafi kproblem 
med husvagnar och campare på den trånga byvägen
• Det är ganska vanligt idag att båtfolket kommer med sin båt 
på en trailer, lägger båten i sjön och tillbringar en dag på Immeln 
och sedan plockar upp båten på trailern och åker hem. Då 
uppstår behovet att kunna ställa ifrån sig bil med trailer på ett 
smidigt sätt. Idag ställer man ekipaget bland solande människor 
och lekande barn. En möjlighet till trailerparkering vore kanske 
norr om tennisbanan N4.
• Ett bättre läge för Immelnbåten anser vi vara på pirens utsida. 
Där kan man enkelt ansluta en fl ytbrygga för hantering av båten, 
gäster och varor. Det blir lättare för båten att lägga till och man 
hindrar ej ut och inpassering av båtar från hamnen. Biljettkiosken 
kan placeras vid pirens anslutning. En möjlighet ges även till 
en fl ytande bastu längst ut på piren. Denna placering gör att 
parkeringsområdet N8 enklare kan användas av båtens gäster och 
trafi ken behöver ej ta sig igenom den trånga byvägen för att leta 
efter parkeringsmöjligheter.

Det övervägande intrycket om även dessa synpunkter kan 
tillgodoses så kommer detta att bli ett verkligt lyft för Immeln 
där alla inblandade både fått ta och ge men resultatet kan bli
positivt för alla.

7 november 2007 fi ck vi besked från Anders Emgård att de 
fl esta av våra kommentarer återigen kommer att tillgodoses. 
Det ser således ut som om vi kan få igenom de allra fl esta av 
våra krav och synpunkter och kommunens nya förslag följer 
nästan helt det förslaget vi bybor enades om för tre år sen. 
Nu kommer förslaget till detaljplan upp till diskussion på KSAU 
den 14 november. Därefter tas beslut om samråd enligt PBL den 
28 november på KS och därefter kommer utställningstider och 
granskning så slutresultatet kan i bästa fall vara klart juni 2008.

2008-01-29. Vid Framtidsgruppens möte i Bygdegården i Immeln 
deltog förutom ca 50 bybor även följande representanter för 
involverade näringsidkare i området:
Maria och David Nilsson, Immelns Camping och vandrarhem.
Bengt-Olle, Immelns Kanotcenter 
Janne Hedberg, Immelns Turisttrafi k AB. 
Närvarande var dessutom Klaus Lange som informerade om 
kommande detaljplan för Gyviksområdet.

Undertecknad informerade om hur Framtidsgruppens 
diskussioner med kommunen gått till och hur resultatet blev.  
Den allmänna meningen var att detaljplansförslaget ser ganska 
bra ut. Planerna på att rusta upp området, speciellt vid den östra 
delen, kanalen med tillkommande bodar och utgrävning av den 
igenväxta vassbukten. Följande kritiska synpunkter och behov av 
förändringar i detaljplanen kunde dock noteras.

• Behåll den befi ntliga campingen i dess nuvarande läge och 
omfattning och låt entreprenören för detta avgöra hur stugor 
kan integreras inom detta område.
• Badplatsen utökas endast fram till Immelnbåtens befi ntliga 



brygga. Den igenvuxna vassbukten snyggas upp enligt planen 
men användes ej till badplats utan mer som allmän grönyta vid 
vattnet.
• Immelnbåten behåller sin nuvarande angöringsplats så länge 
den har sina speciella egenskaper och behov. Dock kompletterat 
med någon form av hinder för påkörning av badande längre in 
mot badstranden.
• Kanotcenter behåller sin nuvarande placering. Här fi nns ett 
utmärkt läge vid sjön med bra möjligheter till iläggning av 
kanoter och parkeringsmöjligheter som ej ger trafi kproblem 
längs bygatan.

Om dessa förändringar av detaljplanen kan ske och som även ger 
billigare investeringar för kommunen, tror vi i Framtidsgruppen, 
näringsidkare och huvuddelen av byns invånare att kommande 
utveckling av Immelnviken kan bli positiv och bra för både 
Immeln och Östra Göinge.

2008-02-04 Radio Kristianstad gjorde ett reportage om detalj-
planen för Immelnviken och sände detta under eftermiddagen.

2008-02-26. Undertecknad fi ck idag besked av Anders Emgård 
att man höll på att sammanställa de synpunkter som kommit in 
angående detaljplanen för Immelnviken. Och för att tillgodose 
de synpunkter som fi nns kommer man förmodligen att göra 
vissa korrigeringar i förslaget som kommer att läggas fram till 
kommunstyrelsen 12 mars 2008 och där man kommer att ta 
ställning till om detta kan ställas ut som förslag.

Förslaget ser i korthet ut såhär:

Campingen. Man kommer att tillåta camping som tidigare men 
med möjlighet att komplettera med stugor efter verksamhetens 
behov och önskemål. Längs med sjön kommer att anläggas 
badplats. 
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Kiosken. Påverkas ej utan kommer att fi nnas kvar som tidigare. 
Dock kan den på sikt säljas ut till någon som är intresserad och 
villig att driva och utveckla den vidare. Parkeringen kommer att 
prioritera handlande och besökande till kiosken. Väg och infart 
kommer att kompletteras med gång och cykelbana.
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Immelnbåten. Båtens placering kommer normalt att vara vid 
pirens utsida men så länge den nuvarande båtens egenskaper 
kräver sin gamla angöringsplats så kommer detta ej att förändras. 
Dock kompletterat med någon form av hinder för påkörning av 
badande längre in mot badstranden.
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Badplats. Kommer att utökas och angöras emellan campingens 
norra gräns och fram till Immelnbåtens befi ntliga angöringsplats. 
Parkering för badande och övriga gäster på denna sidan av 
kanalen kommer att vara enligt tidigare förslag. Den igenvuxna 
vassbukten snyggas upp enligt planen men användes ej till 
badplats utan mer som allmän grönyta vid vattnet. 
En geoteknisk undersökning och en miljökonsekvensbeskrivning 
med vattengenomströmningsberäkning för området kommer att 
utföras. 
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Marklägenheter. Enligt tidigare förslag. Av detta följer att 
tennisbanan fl yttas. 
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Kanotcenter. Detta planeras fl yttas till kanalens västra strand 
istället för som tidigare bort till det sk kärret. Och detta för att 
befarade trafi kproblem längs byvägen ska förhindras och göra 
möjligt bättre parkerings och transportmöjligheter av kanoter. 

Den tidigare placeringen skymde även utsikten mot sjön för de 
tänkta marklägenheterna. Detta är en ny placering som grundar 
sig på de synpunkter som kommit in till kommunen.

Kanalen. I övrigt ingen förändring utan kommer att rustas upp 
och anpassas enligt tidigare förslag.
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Vandrarhemmet. Enligt tidigare förslag med möjlighet att 
expandera med annex eller s k godsmagasin. De planerade 
stugorna norr om vandrarhemmet kommer dock att reduceras för 
att inte inkräkta på grönområdet.
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Grönområde norr om vandrarhemmet och området vid kärret.
Ingen förändring utan kommer att rustas upp och anpassas enligt 
tidigare förslag. 
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Hamn och båtramp. Enligt tidigare förslag
Detta följer helt Framtidsgruppens förslag.

Denna planen kommer förmodligen (som det ser ut idag) att 
läggas fram till kommunstyrelsen för beslut om utställning 
12 mars 2008.
Så snart förslaget är helt genomarbetat och klart för beslut så 
kommer vi att redovisa detta på vår hemsida. Där kommer även 
de synpunkter och klagomål som kommit in och hur kommunen 
bemöter dessa att redovisas.

Protestlistor. Många Immelnbor har kommit till Framtidsgruppen 
med frågor angående de s k protestlistor som har cirkulerat den 
senaste tiden. Ett fl ertal har uppfattat att dessa varit en del av 
Framtidsgruppens arbete och sätt att argumentera gentemot 
kommunen och därför skrivit under dessa.
Därför vill vi i Framtidsgruppen klargöra att vi inte har med dessa 
listor att göra utan vi har hela tiden velat ha en diskussion med 
alla intresserade och har haft en öppen och demokratisk dialog 
med både Immelnborna och Östra Göinge Kommun. 
Om vissa personer inte vill delta i debatten tillsammans med oss 
andra för att nå enighet och bästa resultat så är det inte mycket 
vi kan göra åt detta. 

Är du intresserad av en positiv utveckling av Immeln? 
Välkommen till Framtidsgruppens möten i Bygdegården! 

Alf Svensson
Ordförande i Framtidsgruppen
Tel 96 309
alf.svensson@c4energi.se

BLI MEDLEM I BYGDEFÖRENINGEN!
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en 
levande bygd. Bl a genom… 
…att med en aktiv framtidsgrupp påverka bygdens utveckling.  
…att genomföra arrangemang.
…att erbjuda Bygdegården för aktiviteter för såväl bygdens folk 
som för folk utifrån.  
…att hålla medlemmar och andra i bygden informerade om 
vad som händer och sker genom vårt Byablad och webbsidan 
www.immeln.info. 
Idag är en tredjedel av alla hushåll i Dönaberga- Immeln- 
Värestorp medlemmar i Bygdeföreningen! 
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 50 kr 
för enskild medlem eller 100 kr för familj med det bifogade 
inbetalningskortet. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till det nya 
verksamhetsåret!



Har du text/info som skulle vara intressant i Byabladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring Ulrika 96 167

VÄLKOMMEN TILL 
BYGDEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE! 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till Immelns Bygdegård 
söndag 16 mars kl 17. 

Dagordning för årsmötet 

§1  Val av ordförande för mötet. 
§2  Val av sekreterare för mötet. 
§3  Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets 
      protokoll. 
§4   Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
§5  Styrelsens och revisorernas berättelse över det senaste
      verksamhetsåret. 
§6  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§7  Val av två ordinarie ledamöter för två år. 
     Mandattiden utgår för Jan-Olof Josterud. 
     Val av tre suppleanter för ett år.  
§8 Frågor som av enskilda medlemmar väckts på stadgeenligt 

sätt. 
§9 Nedläggning av Musik vid Immeln.
§10 Bygdegårdens framtid.
§11 Fastställande av årsavgift för nästa år. 
§12 Rapport från Framtidsgruppen.
§13 Övriga frågor. 
§14 Mötet avslutas. 

MYSIG STÄDDAG I BYGDEGÅRDEN 
Söndag 20 april
En trevlig vårtradition är vårstädningen i Bygdegården. 
Vi träffas för att kratta, sopa, putsa, torka, svabba m m. 
Kom en, två, fem timmar eller kanske hela dagen. 
Din insats behövs!
Vi ses mellan kl 10 och 16 söndagen den 20 april. 
Bygdeföreningen bjuder förstås på fi ka och 
förhoppningsvis kan vi avnjuta den i solskenet! 
Om du vet att du kommer är det bra om du ringer och 
meddelar detta till Ingela Svensson, 96 309. 
VÄLKOMMEN och ta gärna med en kratta eller liknande!

Boka Bygdegården
Bokar gör du hos Sara Hansson tel 0733-933 298.
Kostnad: 50 kr/timmen de 6 första timmarna. 
Mer än 6 timmar 600 kr. 
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr.

BYGDEGÅRDENS FRAMTID
Frågan om Bygdegårdens framtid kommer att tas upp på 
Bygdeföreningens årsmöte söndag 16 mars. Självklart är det 
viktigt att ha en mötesplats i Immeln, men det fi nns två skäl att 
diskutera Bygdegårdens överlevnad. 
• Ekonomiskt sett kommer Bygdeföreningen på sikt att sakna 
medel för skötsel och upprustning av byggnaden. Musik vid 
Immeln har varit en inkomstkälla som nu försvinner. 
• Det är svårt att hitta personer som vill engagera sig i 
Bygdegårdens underhåll. Tendensen har under fl era år varit att 
allt färre ställer upp de ”städdagar” då det ska fräschas upp ute 
och inne. Skaran frivilliga har alltmer tunnats ut.

Har du tankar eller förslag kring Bygdegårdens fortlevnad är du 
välkommen att ta upp dem på årsmötet.

Stengruppen – ligger inte på latsidan!
Under 2007 har arbetet varit i full gång med att utvidga 
stenmuséet – inte till ytan men väl till innehållet. 
Nu kan man få reda på hur det egentligen förhöll sig 
med ”Hitlerstenen” och läsa ett unikt klipp från 1946 ur 
Kristianstadsbladet som ger en målande skildring av hur stenen 
auktionerades bort efter krigsslutet.
Utställningen Svart Granit huserar ju, som alla vet, i järnvägens 
gamla vattentorn. Här servades ångloken med vatten på den 
tid det begav sig. Därför ville vi gärna berätta om byggnadens 
funktion. Fortsättningen kändes naturlig – att säga något om 
KIJ, Kristianstad-Immelns Järnväg och ångloken som den gången 
trafi kerade banan. I detta nya material fi nns bl a bilder på banans 
allra första ånglok.
Skärmarnas texter har översatts till engelska och tyska för att 
även utländska besökare ska kunna ta del av utställningen.

Vi räknar med att ha de nya skärmarna på plats till våren och 
hälsar då alla välkomna att besöka utställningen Svart Granit 
i vattentornet!  

Mer i Immeln:

VALBORG
Traditionsenligt brukar Immelns Bygdeförening anordna 
kommunens mysigaste valborgsfi rande i hamnen. I år tar 
idrottsföreningen över eftersom Bygdeföreningen saknar nya 
förmågor som vill hjälpa till. Anslag kommer att sättas upp men 
ca tiderna blir troligen desamma som tidigare:
Fackelförsäljning ca 19.30, fackeltåg ca 20.00 och tändning av 
majbålet ca 20.30... m m. Väl mött!

KIOSKEN
Öppningshelgen 21-24/3 kl 9-17 hälsar Maria och David oss 
välkomna och bjuder på kaffe och kaka!
Öppet 21/3-14/6 mån-fre 11.30-17, lör-sön 9-17.
14/6-10/8 mån-sön 8-21.

Poweryogan i Bygdegården
Varje torsdag kl 19. Du tränar styrka, smidighet, balans och 
avslappning med en mycket inspirerande ledare. Träna på 
hemmaplan och ta med liggunderlag, yogamatta eller dylikt! 
Pris 60 kr/tillfälle.

SPÄNNANDE NYSTART i Bygdegården!
Malin Alricsson och Kerstin Nyberg Carlsson sprider träningsglädje 
i bygden. De har startat föreningen Hälsokompaniet som har 
rolig, varierad och enkel träning för både kvinnor och män. 
Träning i bl a Bygdegården i Immeln och Ungdomens Hus i 
Hjärsås. Håll utkik! I juni erbjuds ny träning i Immeln. Är ni trän-
ingssugna ring Malin 0709-66 79 47 eller Kerstin 0734-03 09 10.

BARNKÖR i Immelns Bygdegård
Hjärsås församling har startat en liten barnkör i Bygdegården. De 
sjunger mycket enkla sånger, en del med rörelser till och barnen 
gillar att stå på scenen och sjunga. Barnen som är med, är från 
4 år och uppåt, (äldst är 7 år). Ledare är kantor Kristin Erlansson 
som spelar gitarr eller piano till barnen.
Onsdagar kl 17.30 - 18.15. 
Kristin tel 516 42. kristin.erlansson@svenskakyrkan.se.

Pianot i Bygdegården
Hjärsås församling har reparerat och stämt pianot i Bygdegården. 
Nu hoppas vi att det ska kunna användas till stor glädje!


