
Välkommen till Ringamåla! 

 

Ringamålaborna hälsar alla välkomna till sin bygd 
söndagen den 3 september 2017, klockan 10-16. 

Försäljning av Nya Ringamålaboken sker i Nissagården, Byahuset (fd Skolan), Ihrestugan och Högaböke bygdegård. 
 

1 Ringamåla/Långeboda 

Kyrkan har öppet med visning av kyrksilver och inventarier.  
10-15 Barnen kan leta efter kyrkmössen och tävla i 5-kamp. 
12-14 Orgelvisning. 
15- Musikandakt med traditionell skotsk musik med orgel, säckpipa och flöjt i vacker kombination. 
  
Byahuset (F.d. Ringamåla skola). Servering av dricka och kaffe i matsalen. Lotteri med hembakat och alster från vävstugan. 
Utställning av gamla kläder. Vävstugan öppen.  
Fällgrens säljer grönsaker. 
Georg Ward visar upp sitt hantverk. 
Åke Kambrand visar sina slöjdade alster. 
Gunnel Karlsson säljer sydda väskor. 
Rune Karlsson med trädgårdslandet. 
Önskeambulansen står uppställd för information och påseende. 

Allt i Röda Korsets regi.   
Församlingssalen har öppet med information om verksamheten och lekhörna för barn. 
I Svenska kyrkans regi. 
 

2 Slänsmåla 
I Nissagården serveras kaffe och våfflor på ”Hemvändardagen” som Ringamåladagen till stor del blivit. Hantverkare medverkar.  
Röda korset säljer lotter. 
Karlshamns kommun delar ut priset: Årets eldsjäl på landsbygden klockan 12. Priset delas ut av kommunens samordnare 
för landsbygdsfrågor: Marco Gustavsson. 
 

3 Letesmåla 
Håkan Johansson svenskt kvalitetskött i levande landsbygd. Dikobesättning i Letesmåla. 
Rönås Skog informerar om vilka tjänster de erbjuder i skogen. 
Diana Svensson och Johannes Elmqvist visar upp gårdens djur och jordbruk i Letesmålas kulturlandskap. Lantbruk med nöt-
och lammproduktion. 
 

4 Öjamåla  
Öjasjöns FVOF (Fiskevårdsområdesförening.) bjuder på grillad korv och dricka 
 vid båt- och grillplatsen vid Öjasjön. Lotterier med oanade vinster. 
”Ta gärna en promenad i den intressanta Stiftelseskogen - en skyltad slinga på ca 1,6 km.”  
Kjell Svensson bjuder på tur på sin eldrivna flotte om vädret tillåter. 
 

5 Högaböke  
5a Bygdegården  
Studieförbundet Vuxenskolan visar keramik och smyckeshantverk. 
Sparbanken i Karlshamn bjuder på fika med dopp. 
Kersti Gustavsson har svamp-och kryddutställning. 
LRF informerar om sin verksamhet. 
Eva Wendt visar upp dekorerade ljus. 
Inga-Lill Bengtsson visar upp vättar. 
5b Ingrid och Nils-Erik Svensson säljer stenugnsbakat bröd och honung från egen bigård.  
 

6 Pieboda   
Pieboda Redovisning har öppet hus och bjuder på varm korv med dricka,  
Loppis i ladan, Försäljning av honung och marmelad. Information om biodling. 
Barbro Ohlsson har konstutställning. 
Ö Sönnarslöv är på plats med maskiner. 
 

7 Norra Hoka 
Skytteföreningen visar sin SM-arena för luftgevär och korthållsskytte.  
Ihre BTK visar upp sin anläggning för lerduveskytte och sina nya kastare. 
 

8 Dannemark 
Alf Blåder visning av jakttroféer och troféberedning. Försäljning av vildsvinskorv och loppis. 
 

9 Ihre 
Ihre BTK har klubbstugan öppen med stor loppis.  
HK Plåt & Bygg visar upp vilka tjänster han erbjuder. 
Bengt Lindequist säljer honung. 



 
Varmt Välkomna till 

Ringamåladagen 2017 
Söndagen den 3 september, klockan 10.00 – 16.00 

Företag, föreningar och privatpersoner visar upp sina olika verksamheter 
 

 
 

 
 

 
Hjärtligt välkomna önskar alla i Ringamåla 

Ringamåla Bygdekommitté 
Alltid senaste nytt på www.ringamala.se   

 
                                                                                                                                              

             
 

Sparbanken 

i Karlshamn     

http://www.ringamala.se/

