
Jäla hembygdsförening  

Försommaren och sommaren  2022

Du kan hyra bygdegården för fest eller konferens! 
Kontakt: Ingegerd Bengtsson 070-314 40 75, 0515-47004

Dessutom! 

JÄLA HEMBYGDS-  
FÖRENING 

Vi samarbetar med:  

Wardins Gårdsprodukter  
Under sommaren är det öppet för Mors dag, 
Mötesplats trädgård, Öppen trädgård, Tusen 
Trädgårdar, Bifondens dag och Olofsmäss.   
Se www.wardins.se och  

Pilgrimsvandringar med start vid Jäla kyrka 
Tisdagar kl. 18.00. Den 14 juni och 9 augusti går 
vi en längre vandring medan den 12 juli och 13 
sept går vi en kortare vandring. Reflektioner kring 
de fyra väderstrecken. Kläder efter väder.  
Ta med fika!         

Prästgården öppnar på Mors dag 27-29 maj   
Under sommaren är det öppet söndagarna den 12 
juni, 10 juli, 7 aug och 3 sept. Det är öppet hela 
sista helgen i månaden, fredag - söndag, under 
sommaren.

Pilgrimsleder  
Två pilgrimsleder möts vid Jäla kyrka - S:t 
Olofsleden mellan Lödöse och Nidaros - 
Vilskeleden mellan Jäla och Östra Tunhem med 
Skara stifts Brynolfsmärke. Det finns också en blå 
lokal led mellan Frälsegården och Lärka.  

Brukshästens dag i Skattegården lördagen 
den 3 september        
Skaraborgs hästavelsförening anordnar DM i 
brukskörning på Brukshästens dag. 



Försommar- och sommarprogram för Jäla Hembygdsförening 2022

Efter vinter och vår kommer sommar! Efter pandemi och isolering kommer 
hälsa och grönska. Suget efter att träffas och ha roligt växer.  
Här erbjuds du möjligheter. Välkommen till Jäla hembygdsförening! 

Försommar- och sommarprogram för Jäla Hembygdsförening 2022

Sommarfest i augusti   
Nu är det dags igen för en sommarfest! 
När? Var? Hur? Frågor som får sitt svar vad det 
lider! Men kul ska det bli! 

Ljugarbänken 
Nu tar vi sommarlov och kommer tillbaka i höst. Har du 
idéer om program eller utflykter är du välkommen att 
höra av dig till oss!  
Kontakt: Ulla-Stina Nyman 0761-422 422 och 
    Conny Johansson 0761-69 59 77 

Nu är försommaren och sommaren här!

Traditionsenligt midsommarfirande vid  
Jäla bygdegård fredagen den 24 juni kl 
10.00 
Vi klär stången och dansar, Ta med fikakorg!

Brännboll mot Broddarp onsdagen den 27 juli kl. 
18.30 
Det är dags för ett nytt derby mellan Broddarp och 
Jäla i brännboll vid Jäla kyrka.  
Ta med fika! Det finns en het grill och lite dricka!   

Tipspromenad, Skattegården onsdagen  
den 25 maj. Start kl. 18.00 - 19.30  
Från Skattegården går vi en tipspromenad  
för både barn och vuxna.  
Det finns korv & bröd, dricka och lotter!   

Städdag 1 maj kl. 10!  
Barn och vuxna städar alla dikena i Jäla. Sedan 
bjuder vi på korv och dricka. Vi börjar och slutar 
vid bygdegården.  

Tipspromenad onsdag den 24 augusti.  
Start kl. 18.00 - 19.30, Gunnestorps skog  
Från vägen mot Holmen går vi en tipspromenad 
för både barn och vuxna.  
Det finns korv & bröd, dricka och lotter!   

WOODSHOP lördagen den 14 maj,  
Ängen vid Jäla kyrka kl. 9.00 - 16.00   
Sara Thorn visar hur man gör en knut, ett 
långdrag och skrär en stock. Timringskursen har 
krympt till en dag, öppen för alla intresserade! Ta 
med dig lunch och fika. Det finns eld!  
…och verktyg (om du har)!  
Ingen kostnad!     

Bildorientering under maj - augusti   
Den populära bildorienteringen fortsätter i 
sommar! Kolla bilden, sök upp platsen, 
kombinera dem!  
Startkort och instruktioner finns i skjulet vid Jäla 
bygdegård!     
   

Hurtbullarna  
Hurtbullarna tränar i bygdegården  
torsdagar kl. 19.00-20.30 
Kontakt: Jenny Carlson 073 - 032 11 05  

Jäla bastu  
Bastun är öppen alla fredagar kl. 18.00 - 21.00; 
först för herrar, sedan för damer 
Kontakt: Ingemar Eliasson 070 - 277 88 92    


