Medborgarhuset

Fritidsgårdens öppettider:

Vittsjö bibliotek/library
ÖPPETTIDER-OPENING HOURS
månd
tisd
onsd
torsd
fred

Måndag kl. 14.00 - 20.00
Tisdag stängt
Onsdag kl. 14.00 - 20.00
Torsdag kl. 14.00 - 20.00
Fredag kl. 13.00 - 23.00
Styrelsen för Anton Anderssons stiftelse
- Frösboholmastiftelsen kungör härmed att ansökningar om medel kan
göras av inom församlingen boende i följande fall:
Äldre personer med behov av ekonomiskt stöd
exempelvis till boendekostnad. Skriftlig ansökan
på helt ny blankett kommer att framställas
i oktober. Blanketten kan erhållas på Vittsjö
servicekontor. Ansökningshandlingar ska vara
Vittsjö Servicekontor till handa senast fredagen
den 15 november.

3

15.00-18.00
14.00-17.00
15.00-19.00
15.00-17.00
10.00-12.00

medborgarservice.vittsjo@hassleholm.se

SPELMANSTRÄFF I VITTSJÖ
7 september 2019

Välkomna! Welcome!
Hårsjövägen 2, Vittsjö. Tel. 0451 - 26 62 45
vittsjobibliotek@hassleholm.se

TA MED ETT INSTRUMENT
Eller kom för att njuta av musiken.

SERVERING

Träffpunkt Linden

Fika säljs under eftermiddagen.
Middag kl. 18.00 måste förbokas senast 30/8.

…har öppet
Tisdagar och Torsdagar kl 13.00 - 16.00

ALLSPEL KL. 13.30

Gånglåt från SkärsjödalG, Scottis på Valhall C,
Lördagsvalsen G, Lycko-Zidéns polka G,
Hambo på logen G och Helsingborgspolkan G.

BUSKSPEL

Under hela eftermiddagen och kvällen.

HITTA HIT

Medborgarhuset Hårsjövägen 9 i Vittsjö.

Välkomna in till mig på Servicekontoret för kommunal
vägledning/hjälp med enklare ärenden och blanketter.
Jenny Alm, Samhällsvägledare
medborgarservice.vittsjo@hassleholm.se

Servicekontoret är under omorganisation
och har nya öppettider!

TISDAG 9.00 - 16.00 (lunch 12.00 - 13.00)
ONSDAG 9.00- 12.00
Medborgarhuset, Hårsjövägen 9, Tel 0451-26 72 35

Nästa nummer utkommer nov. 2019 - stopptid för manus är vecka 46

ett samarbete mellan | servicekontoret | epe | gula huset ab

KONTAKT

Dags att utse årets Vittsjöbo 2019!
Förslag till: jenny.alm@hassleholm.se
eller skicka per post till Servicekontoret.
Muntligt till: Leif Thånell och Ebbe Persson.
Förslag: senast den 4 december

2019

för glädje | för nytta | för alla

Fam. Boel Bengtsson: 0451-230 48
E-post: frokenmalin100@hotmail.com
Hemsida: www.nogg.se/bygdespelarna

Vi finns även på facebook. Alla är välkomna!

Nya öppettider på servicekontoret
fr.o.m. måndag 2 september
Servicekontoret i Vittsjö kommer att vara öppet
en och en halv dag i veckan då en samhällsvägledare finns på plats som kan hjälpa till i din
kontakt med kommunen. Under hösten 2019
pågår ett projekt som ska utveckla en verksamhet för medborgarservice i kommunens sex tätorter, däribland Vittsjö’s.
Denna verksamhet kommer sedan att ersätta de
befintliga servicekontoren. Den kommer även att
knytas till ett kommungemensamt kontaktcenter. Målet med verksamheten i tätorterna och
ett kontaktcenter är att höja kvaliteten i servicen
mot medborgarna.
Vår förhoppning, med verksamheten i tätorterna
och det nya kontaktcentret, är att medborgarna
kommer att uppleva att kontakten med kommunen som helhet blir enklare och mer tillgänglig säger Jessica Nilsson, projektledare.

VITTSJÖ GIK HÄSSLEHOLM 2019
Allsvensk damfotboll

För senaste info, kika in på vår hemsida www.svenskalag.se/vittsjogik
Sönd. 15/9
Sönd. 13/10
Lörd. 26/10

13.00 Vittsjö GIK Hässleholm - KIF Örebro
14.00 Vittsjö GIK Hässleholm - Kristianstads DFF
15.30 Vittsjö GIK Hässleholm - Djurgårdens IF FF

nyheter i bygden
2007-06-01 -- 2019-06-01
12 år i allmänhetens tjänst

Kalendern

September - November 2019

		September
1/9
		
		
		
5/9
		
6/9
		
7/9
		
		
		
7/9
8/9
8/9
9/9
		
12/9
15/9
		
19 /9
20/9
		
		
21/9
		
		
		
		
24/9
30/9

Avslutning på cykeltrimmet ”Känn din Bygd”. Boulehuset vid Verums skola klockan 13.00
Individuell 5-kamp, startkort 10:- (ingår i trimpaketet.) Kaffe o lottförsäljning. Kl. 15.00 pris
utdelning Jörgen Borgström Snapphanebygdens Sparbank. Alla intresserade välkomna, i
5-kampen kan alla som vill deltaga även icke cyklister.
Kyrkutfärd med Karin Persson till bl a Hamneda kyrka. Samling kl. 09.00 vid kyrkans
parkering. Föranmälan senast 3 sep, tel 236 50.
SPF Månadsmöte kl. 14.00 i Församlingshemmet. Elisabeth Assarsson Marsh underhåller.
Mitt liv, mina sånger och människor jag mött. (Sonja Stjernqvist, Nils Poppe m.fl.)
V-M Boulen (Verumsmästerskapet) singeltävling med poolspel. Plats: Boulehuset vid
Verums skola. Tävlingen är öppen för alla intresserade som bor eller är markägare i Verums
församling. Även för ungdomar som bott och växt upp i församlingen. Tävlingen spelas
som singelspel, med poolspel och utslagning. Bouleklot kan lånas av arrangören.
Spelmansträff i Vittsjö. Se separat annons.
Söndagscafé i Smyrna kl. 14.00 med Karin & Rickard Johansson.
Kulturarvsprogram i Gundrastorp/Ekholmen kl.14.00. Öppet hus och visning av såg och kvarn.
Husförhör i hembygdsstugan Emmaljunga kl. 19.00. Calle Adolfsson, Sånggruppen.
Vi bjuds på fika.
Träffpunkt Linden kl. 13.00 - information från Civilförsvaret.
Gudstjänst i Smyrna kl. 10.00 med Majken Wahlström. Gudstjänsten är sammanlyst med
Vittsjö Kyrka.
Träffpunkt Linden kl. 13.00. Ulla Aronsson och Bertil Lundstedt underhåller med musik och sång.
Vittsjö Bjärnum Teaterförening håller ”Kick-Off” kl. 19.00 på Medborgarhuset. Programmet
består av en 50 minuter lång presentation från Malmö Opera med solisterna Emma Lyren
och Conny Thimander. John Reis ackompanjerar på piano. Pris 50:- för kaffe och tilltugg.
Boulemästaren. Singeltävling med poolspel. En tävling för de trogna boulespelarna som är
här och tränar och som tränat minst 5 gånger under detta år i samband med Fritidsgrup
pens Boule och Grillkvällar på torsdagarna. Spelet börjar kl. 18.00 varje torsdag, vid boule
huset Verums skola (om inte snö eller frost hindrar spel). För mer info kontakta Bengt
Troedsson mobil 070 5530420 eller b.troedsson@gmail.com.
Träffpunkt Linden kl. 13.00 - höstdagjämningen firas med att det serveras rotsaksgryta
Husförhör i Hultatorps skola, kl. 19.00. Calle Adolfsson, Sånggruppen. Vi bjuds på fika.

Internetcafé på Linden tisd jämna veckor fr.o.m. 17/9 kl 14.00-16.00
Språkcafé i Smyrna onsdagar klockan 14.00-16.00. Alla hälsas välkomna!
Lördagsfika i Församlingshemmet klockan 14.00-16.00. Alla välkomna!
PRO- boule på marknadsplatsen tisd klockan 9.00 och torsd klockan 13.00
Styrketräning för seniorer på Medborgarhuset, tisd kl. 14.30 och 15.30

		Oktober

3/10
4/10
		
10/10
14/10
		
17/10
20/10
		
20/10
27/10

Träffpunkt Linden kl. 13.00 vi firar Kanelbullens dag
SPF Månadsmöte, Församlingshemmet kl. 14.00. Seniorshopen visar höstmodet. 		
Mannekänger från föreningen deltar.
Träffpunkt Linden kl. 13.00. Information från kommunen om Balansera mera.
Sång- och berättarkväll i Hårsjö skola kl. 19.00. Sånggruppen, Claes Ruderstam. 		
Medtag gärna fika.
Träffpunkt Linden klockan 13.00 Modevisning från Seniorshopen.
Hembygds- och hemvändargudstjänst i Vittsjö kyrka kl. 11.00. Gudstjänst, sånggruppen,
gästtalare. Kyrklunch i församlingshemmet. Obs! Föranmälan till Lunchen
Teater Trassel, Medborgarhuset i Vittsjö kl. 16.00. Alla betalar en guldpeng.
Söndagscafé i Smyrna kl. 14.00 med Reine Jonsson

3/11
7/11
		
8/11
		
11/11
		
17/11
23/11
		

Allahelgonagudstjänst i Smyrna kl. 18.00 tillsammans med EFS.
Komedin ”Tra la la” – om helvetet vi kallar livet. Medborgarhuset i Vittsjö kl. 19.00. 		
Biljetter 150 kronor.
SPF månadsmöte i Församlingshemmet kl.14.00. Lydia Svensson före detta nunna
berättar. Vägen hem - efter 28 år i kloster.
Filmkväll i Vittsjö församlingshem. Vittsjö by på 1950- talet. Oscar Lindkvists gamla filmer.
Fika. Inträde 50 kronor.
Söndagscafé i Smyrna kl. 14.00
Julstuga i museet kl. 14.00. Hantverk, matnyttigt till försäljning, pepparkaksbak, 		
julmusik, fika och lotteri.

		November

Upplev fladdermössens Hovdala.
En spännande och rolig naturvandring i ca. 2 tim i skymning och mörker.
5 och 12/9: kl. 19.00 • 19/9: kl. 18.00. Pris: 150 kr/pers. Enkel fika ingår.
Vi träffas vid porttornet, start och slut vid slottet.
Familjespecial: Gratis för barn i sällskap med betalande vuxen.
För info om övriga aktiviteter i Medborgarhuset - kontakta Servicekontoret

Foto Teresa Starkenberg

				

