BRANTEVIKS SAMHÄLLSFÖRENING

BRANTEVIK
KALENDARIUM HÖSTEN 2017
BRANTEVIKSKÖREN kommer att ha övningstillfällen under torsdagar kl 17.45-19.00 hela hösten på
Sjöfartsmuseet Hoppet. Första gången är 7 september och därefter den 14:e, 21:a och den 28:e. I oktober gäller
datumen 5, 12, 19 och 26, i november 2, 9, 16, 23, 30 och i december torsdagen den 7:e. Vill Du vara med och
sjunga i kören? Kontakta Gunilla Vikbrant 0414 -220 09 eller kom när vi övar.

SÖDRA SKOLAN. Förutom aktiviteterna listade nedan (”Afternoon Tea” med
musik, höstfest, julmarknad, lucia m.m.) så är alla som gillar att sy, sticka
eller brodera välkomna till ”Brodericafé”. Caféet är öppet varannan tisdag/
onsdag kl 14-16 på Södra Skolan. D.v.s. on 20/9, ti 3/10, on 18/10, ti 31/10,
on15/11, ti 28/11. Pingis spelar vi de flesta söndagar, onsdagar och fredagar kl
14 -16. Dessutom är det pilates varje tisdag och gymnastik varje torsdag kl
9-10. Välkomna.

SJÖFARTSMUSEET HOPPET, Pantaregatan 20. Årets dagliga öppethållande
upphörde den 31 augusti. Men Du som önskar besöka museet på annan tid är välkommen att ringa någon av
följande: Gunilla Olsson 0414-221 37, Gun-Britt Berntsson 0414-224 62 eller John Persson 0414-22533.
Fler aktiviteter än dessa är på gång, men datum och tid är ännu ej bestämt. Håll utkik på Samhällsföreningens
hemsida WWW.BRANTEVIK.SE. Prenumera också på vårt Nyhetsbrev så blir Du uppmärksammad via e-post
när något händer. Prenumerera gör Du på hemsidan www.brantevik.se -> kontakt och rutan till höger där Du
anger din e-postadress.
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Jakten Hoppet seglar till Äppelmarknaden i Kivik. Vill Du följa med?
Kontakta Jan Petersson, janpetsson@gmail.com, tel. 0707 91 66 94.
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Kaffebönorna träffas i Södra Skolan kl 9 för frukostmöte.
Österlens FF spelar mot Torns IF i Skillinge. Matchstart kl 15.

Musik på Hoppet. Mer information på www.branteviksmuseum.se och
www.brantevik.se

O KTOBER
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Österlens FF spelar mot Lindsdals IF i Skillinge. Matchstart kl 14.
Herrarna på Brantevik är välkomna till Södra Skolan kl 15 för att dricka en öl, äta en bit korv och
lyssna på ett föredrag om något intressant ämne.
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”The worlds most Powerful Accelerator in Brantevik´s Back Yard” David
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Österlens FF spelar mot KSF Hässleholms IF i Skillinge. Matchstart kl 14.
Jazz på Södra Skolan. Blue Light Jazzband spelar mellan t(r)e och fem och i
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Höstfest på Södra Skolan kl 19. Separat inbjudan kommer. Håll också utkik
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Jakten Hoppet av Brantevik. Avriggning inför vintervistelsen i Skillinge. Plats Södra Hamnen,
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Jakten Hoppet seglar till Skillinge för vinterförvaring och vintertäckning. Kl 9-14.

McGinnis berättar om det stora vetenskapsprojektet som pågår i Lund. Föredraget
hålls på engelska på Sjöfartsmuseet Hoppet, med start kl 19. Välkomna önskar
Samhällsföreningen. Fritt inträde.

Olivlunden serveras klassiskt ”Afternoon Tea” för en femtiolapp.

på www.sodraskolanbrantevik.se och Samhällsföreningens hemsida www.brantevik.se.
Brantevik. kl 9-14. Alla är välkomna att hjälpa till.

Kaffebönorna träffas i Södra Skolan kl 9 för frukostmöte.

Musik på Hoppet. Mer information på www.branteviksmuseum.se och www.brantevik.se
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N OVEMBER
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Österlen lyser. Musik o Mat på Södra Skolan kl. 19 - 22. Separat inbjudan kommer. Håll också
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Österlen lyser. Marschaller sätts ut på många gator, bland annat för att lysa vägen för
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Bouleklubben anordnar "Great Boule of Fire" i samband med ”Österlen

utkik för mer detaljer på www.sodraskolanbrantevik.se och Samhällsföreningens hemsida
www.brantevik.se.
Maratonlöparna. Brantevikskören framträder kl 14 på Sjöfartsmuseet Hoppet.
För övrigt se programmet för Österlen Lyser.
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lyser”. Anmälan från kl 16.30. Spelstart kl 17. Tvåmannalag. Välkomna!
Herrarna på Brantevik är välkomna till Södra Skolan kl 15 för att dricka en
öl, äta en bit korv och lyssna på ett föredrag om något intressant ämne.
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”Liv och leverne i förhistorien”. Arkeologen Ann-Louise S Ferngård

föreläser om ”Liv och leverne i förhistorien” på Sjöfartsmuseet Hoppet kl 19.
Välkomna önskar Samhällsföreningen. Fritt inträde.
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Jazz på Södra Skolan. Blue Light Jazzband spelar mellan t(r)e och fem och i Olivlunden serveras
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Sjöfartsmuseet Hoppet visar Branteviksbilder från förr, med start kl 19

klassiskt ”Afternoon Tea” för en femtiolapp.

Kaffebönorna träffas i Södra Skolan kl 9 för frukostmöte.

DECEMBER
3

Julmarknad på Södra Skolan kl 14-16. Gillar Du att baka, gillar Du att göra julgodis, gillar Du att
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Bouleklubben anordnar Luciacupen. Anmälan från kl 9.30. Spelstart kl. 10.

sy, eller något annat? Alla idéer är välkomna. Boka ett bord och sälj dina alster. Ring MarieAnne på
telefon 070 508 85 38 och boka en plats.
Tvåmannalag. Välkomna!
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Adventsfirande. Stiftelsen Hoppet inbjuder kl 14 till traditionellt andra
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Jazz på Södra Skolan. Blue Light Jazzband spelar mellan t(r)e och fem och i
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Lucia firas på Södra Skolan. Tid meddelas senare.

adventsfirande med kaffe och dopp på Sjöfartsmuseet Hoppet. Brantevikskören
medverkar.
Olivlunden serveras klassiskt ”Afternoon Tea” för en femtiolapp.

J ANUARI 2017
27

Kaffebönorna träffas kl. 9 i Olivlunden på Södra Skolan.

Besök gärna samhällsföreningens hemsida WWW.BRANTEVIK.SE där det finns angivet allt som är på gång
om föreningsliv och andra aktiviteter. Företagare på Brantevik får också gärna vara med. Gå i så fall till
hemsidan www.brantevik.se -> Kontakt och skicka oss ett meddelande. Om ni vill prenumera på vårt nyhetsbrev
via e-post, gör detsamma men använd rutan till höger ”Få Nyhetsbrev”.
P.S. Har du bytt e-postadress? Glöm inte då att registrera dig på nytt för Nyhetsbrevet.

Samhällsföreningen i Brantevik arbetar för att vårda och utveckla en levande by. Genom
samverkan med föreningar och företag i Brantevik arrangerar och bidrar vi till olika aktiviteter
för gemensam trevnad. Vi är också remiss- och kontaktorgan för kommunen och andra
myndigheter och bevakar på så sätt samhällets och medlemmarnas intressen. Vill Du också vara
med och stödja arbetet så är medlemsavgiften per år och hushåll 200 kronor.
Bankgiro: 496-0308.

