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Hej alla vänner!  

 

 
Nu går vi mot ljusare & härliga 
tider & det tycker vi känns 
underbart.  
 
Nu efter lång tids pandemi får vi äntligen starta upp lite smått 
igen. 
 
Vi erbjuder som vanligt på lite av varje, från bowling, till att vi 
ska skapa musik tillsammans. 
 
Bowlingen är som alltid populärt & vi är ett glatt gäng som 
besöker hallen varje vecka. 
Man är välkommen även om man inte vill spela utan istället 
bara ta en fika & träffa oss alla. 
 
Musiken med Kulturskolan tillsammans med Ola hoppas vi på 
att ni vill testa. Sång, musik & härliga upplevelser 
tillsammans. 
 
Ut i naturen drar vi igång igen =) 
 
 

VÄLKOMNA 
& 

Hoppas vi ses under våren 
 

Hör av er om det är något ni undrar/ Mvh Martina & Hanna  

http://elmseld.se/wp-content/uploads/2012/03/vartrad.jpg


 

 

MUSIK I GEMENSKAP 

 

Nu ska vi återigen skapa MUSIK 

tillsammans 

 

Alla är välkomna, vi testar på olika instrument & sjunger tillsammans 

Kanske kan vi bilda ett band =) 

 

Var: Musikhuset 

När: Tisdagar med start 1 Mars 

Tid: 16:00 

 

Ola Brandt kommer leda oss & vara vår musik lärare 

Hoppas ni vill komma & skapa musik & ha roligt tillsammans 

 

 

Anmäl er till Martina  

Telefon: 0433-720 75, 070-615 33 20 

Mail: martina.oberg@markaryd.se 

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://sjostadsskolan.stockholm.se/sites/default/files/styles/ssk_gallery_image/public/musik.jpg?itok%3D9X6DryS_&imgrefurl=https://sjostadsskolan.stockholm.se/musik-arskurs-7&docid=b2xv7y97_NvSIM&tbnid=Zd1UEwKwqP-agM:&vet=10ahUKEwjnmZqOgezcAhWNZpoKHTS1AVwQMwhRKBUwFQ..i&w=632&h=300&bih=856&biw=1200&q=musik&ved=0ahUKEwjnmZqOgezcAhWNZpoKHTS1AVwQMwhRKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.smot.se/globalassets/loggor/ab_sondag.png&imgrefurl=https://www.smot.se/fritiofs-saga/&docid=TVmYl8ESsqKnfM&tbnid=XKI00JMAJ4jd-M:&vet=10ahUKEwjnmZqOgezcAhWNZpoKHTS1AVwQMwhTKBcwFw..i&w=283&h=283&bih=856&biw=1200&q=musik&ved=0ahUKEwjnmZqOgezcAhWNZpoKHTS1AVwQMwhTKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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BOWLING! 

 

 

 

Var: Markaryds bowlinghall 

När: Måndagar hela våren start 14/2                                   

Tid: 16:00-17:00 

Kostnad: 50 kr / tillfälle som ni får på räkning hem  

 

Fika / mat finns att köpa där om man vill 

 

VÄLKOMNA ! 

 

 

Anmälan till Martina 
Telefon: 0433-720 75, 070-615 33 20 
Mail: martina.oberg@markaryd.se 

mailto:martina.oberg@markaryd.se


PINGIS! 

 

Vi är välkomna att testa på att spela pingis 

tillsammans med Markaryds bordtennis klubb Och 

dem som håller i träningarna 

 

Var: Sparbankshallen i Markaryd 

När: tisdagar 18:30-19:45    

Kostnad: Ni kommer få prova på GRATIS några gånger  

                 Därefter kostar medlemskapet 100 kronor, billigt & bra!                        

Medtag: Vattenflaska  

 

                   Övrig information 

 

  Man ska vara ombytt till träningskläder 

    MBTK har pingis rack att låna ut till oss 

 

VÄLKOMNA  

Vill ni testa på detta  

Ring mig för mer info Telefon: 0433-720 75, 070-615 33 20  

Mail: martina.oberg@markaryd.se 

http://www.mbtk.se/mbtk/index.php
mailto:martina.oberg@markaryd.se


UT i Naturen!    

 

     Vi möts & går en runda runt 

dammarna för att sen tända grillen 

 

Var: Träffas vid Södergård i Markaryd 

När: Vid 4 tillfällen under våren:  

• Onsdag: 16 Mars 

• Onsdag: 20 April 

• Onsdag: 18 Maj 

• Onsdag: 15 juni 

                  

Tid: 16:00-17:30  

 

Att ta med sig:  

1. Korv & Bröd,  

2. Något att dricka  

3. Sittunderlag 

4. Kläder efter väder 

5. GLATT HUMÖR  

 

Anmälan till Martina 
Telefon: 0433-720 75, 070-615 33 20 
Mail: martina.oberg@markaryd.se 
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