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Linus om
att själv få
sätta punkt

Trygg, frisk och säker

”

I februari fick Alla får plats-veckan ett folkhälsopris. Det var Region Jönköpings län som
delade ut det och vi fick 10 000 kr. Detta har
inspirerat oss i ledningsgruppen att sätta HÄLSAN i fokus vid den sjätte Alla får plats-veckan.
Efter fem år med samma upplägg så gör vi nu
om formatet. Vi kortar veckan något och startar
torsdag lunch och slutar söndag eftermiddag.
Vi har plockat ut russinen ur kakan och bjuder
på en rad härliga arrangemang på torget och i
konserthuset.

Hälsa på fem
personer som
du inte känner

Peter Andreasson
Ordförande i ledningsgruppen för Alla får plats
deltar i ett frukostsamtal på konditoriet om vad
bokläsandet betyder för vårt välbefinnande, när
vi sjunger med Surprise eller lyssnar till ett föredrag av Linus Thörnblad om psykisk ohälsa. När
vi säger hej till en människa vi aldrig mött eller
ler mot någon som vi möter, då blir vi friskare
och gladare och vårt samhälle blir tryggare.

När svenska folket tillfrågas om vad som är viktigast i livet svarar de flesta: Hälsan. Att få vara så
frisk som möjligt så länge som möjligt är något
vi alla önskar. Hälsa är något vi själva kan påverka och vi kan i viss mån även ge den åt varandra.
Jag kommer från Etiopien och där säger man:
”Må du få god hälsa” när man hälsar på varandra.
Också i det svenska språket är hälsan med när
vi ”hälsar” på varandra. Det innebär att vi blir
friskare av att se varandra, säga hej till varandra,
mötas och umgås. Och det är precis det Alla får
plats-veckan handlar om. När vi möts på torget,
äter tillsammans, går runt på FöreningsLivat,
lyssnar på Mollie Minott, Varvar för världen,

Låt mig utmana dig och mig själv med följande:
Sätt som mål att under temaveckans fyra dagar
hälsa på fem personer som du inte känner. Om
tusen personer hälsar på fem var så har vi hälsat
på femtusen personer när veckan är slut och av
bara farten fortsätter vi att säga hej och le mot
varandra.
Väl mött!

Temaveckan är ett samarrangemang mellan flera organisationer
och aktörer i Aneby. Vi värnar alla
människors lika värde.

så ärANEBY
duPASTORAT
med och räddar liv i Syrien!
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ETT INKLUDERANDE ARBETSKLIMAT GÖR
ATTENDS TILL EN BÄTTRE ARBETSPLATS
Vår flexibilitet förbättras när vi har en större variation av
kunskap och färdigheter.
Vår omtanke blir starkare när vi har en ökad förståelse
för omvärlden.
Vårt nytänkande blir effektivare när olika idéer och
föreställningar möts.

Attends - En arbetsgivare för alla
Välkommen till oss!
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Torsdag 5 september

Fredag 6 september

08:30 Frukostsamtal på Thimons
Ordets makt är stor och berör på
många sätt. Vad får en text dig att känna. Vad väcks inuti dig när vi läser högt.
Tillsammans utforskar vi hur texten ger
oss inre bilder och hur den påverkar
vårt sinne.
Arr: Aneby bibliotek i samarbete med
Thimons

08:30 Frukostsamtal på Thimons
Ordets makt är stor och berör på
många sätt. Vad får en text dig att känna. Vad väcks inuti dig när vi läser högt.
Tillsammans utforskar vi hur texten ger
oss inre bilder och hur den påverkar
vårt sinne.
Arr: Aneby bibliotek/Thimons
12:00 Kommunens skolor manifesterar på
Fredstorget.
Tal av Allie Råsberg
Aktivitet med Mia Jönsson

10:00-14:00 Mässa på Fredstorget
Trygg, frisk och säker hela livet
Aktiviteter på Fredstorget som vänder
sig till alla daglediga. Utställare som
visar på verksamhet och hjälpmedel
för alla som uppnått senioråldern.
Bland utställarna finns vårdcentralen
som mäter blodsockerstatus och om
man är i riskzonen för KOL, blåljushuset, Länsförsäkringar, Attends, Studieförbundet Vuxenskolan, Träningsverket med flera.

16:00-19:30 Fredagshäng på Fredstorget
med mat och musik
16:00 Surprise underhåller på scenen
Hemlig gästartist medverkar.
16:30 Allsång med Erik
17:00-18:00 All världens mat.
Vi bjuder på smakdelikatesser från
olika delar av världen.

11:30 Pensionärskören underhåller

18:00-19:30 Scenshow på Fredstorget
Mollie Minott tillsammans med
Dimpkers Brothers
Förband från kulturskolan
Läs mer på sidorna 6-7

12:00-13:00 Lunch
Gransnäs serverar kycklingwok.
12:30 Lunchtalare
17:30-20:00 FöreningsLivat
Kommunens föreningsliv visar
upp sig och ger möjligheter att
prova på aktiviteter.
19:30 Magikern Roodini bjuder på
scenshow. Även mingelmagi på
torget hela kvällen.
18:00-20:00 Vi bjuder på hamburgare

Pensionärskören i Aneby medverkar även i årets arrangemang.
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15:00 ”Att själv få sätta punkt”
Lokal: Konserthuset
Linus Thörnblad, världsess i höjdhopp,
delar sin inre livsresa med höjdpunkter
och djupa vågdalar.
Smålandsidrotten/Aneby kommun
Läs mer på sidan 11

Lördag 7 september
08:30 Frukostsamtal på Thimons
Ordets makt är stor och berör på
många sätt. Vad får en text dig att
känna. Vad väcks inuti dig när vi läser
högt. Tillsammans
utforskar vi hur
texten ger oss inre
bilder och hur den
påverkar vårt sinne.
Arr: Aneby kyrka
i samarbete med
Thimons
10:00 Doktor läser saga
Lokal: Biblioteket
Kom och träffa en
riktig läkare, som
tar oss med på ett
äventyr in i böckernas värld. Efteråt kan
du ställa frågor eller berätta om när du
fick gå till doktorn.
Biblioteket i samarbete med barnläkare
Lars Larsson.

Linus Thörnblad, en gång VM- och EM-medaljör i höjdhopp med 2.38 som rekordresultat, kommer till Aneby
och berättar om sitt liv, där psykisk ohälsa gjorde att han,
världsstjärnan, inte ens tog sig ur sängen.
Foto: SISU Idrottutbildarna

11:00-13:00 Återbruksverkstad
Lokal: Biblioteket
Drop in. Låt fantasin flöda. Tillsammans skapar vi nytt av återvinning och
naturmaterial. Pysselworkshop för hela
familjen.

Söndag 8 september
11:00 Ekumenisk gudstjänst
på Fredstorget
Predikan av pastor Esgrim Rommel.
Sång: Helén Sarafian.
Gitarr: Fredrik Bodin

10:00-14:00 Barnens dag på Fredstorget,
div aktiviteter
12:00 Varva för världen  Plats: Fredstorget
Spring, lunka eller gå så mycket du orkar på 30 minuter och samla in pengar
till gatubarnen i Indien.
Läs mer på sidan 10

Efter gudstjänsten vandrar vi Pärlstigen
runt Målqvistadammen med förfriskningar utmed vägen.
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Idol-tvåan Mollie Minott har siktet inställt
på att på nytt bli kändis i TV-rutan genom
att slå sig in i Melodifestivalen 2020. På
fredagen i Alla får plats-veckan bjuder hon
på konsert på Fredstorget. Foto: David Wall
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Mollie intar Fredstorget
Gratiskonsert under fredagskvällen
En nyhet i årets Alla får plats-arrangemang
är en gratiskonsert på Fredstorget på fredagskvällen. På scenen står Mollie Minott,
23, tjejen som gjorde succé i Idol för några
år sedan och kom tvåa i finalen.

alltid vara Mollie Lindén. Nu kan jag skilja på privatlivet som Lindén och arbetslivet som Minott.
Sedan Idol-tiden har Mollie i omgångar varit ute
på en hel del gigs, men också varit borta från scenen periodvis för att skriva på eget material. Första
singeln, Mama, släpptes 2017. Och när vi får tag
på Mollie, några veckor före Alla får plats-dagarna
i Aneby, är hon i full färd med att skriva på egen
musik.

– Idol-äventyret var som att leva i en dröm för mig,
säger Mollie, som heter Lindén i efternamn, men
som under senare år tagit artistnamnet Mollie Minott (hennes pappas släktnamn).

Älskar uppträda live
– Jag satsar stenhårt på att få en plats i Mello till
2020. Tidigare har jag varit lite tveksam, men nu
vill jag verkligen vara med. Min dröm är att leva på
att sjunga och spela. Jag älskar live-framträdanden.
Ett deltagande i Melodifestivalen är då det bästa
skyltfönstret, det gäller att synas. Och jag
är säker på att många
kommer att känna igen
mig sedan den där hösten 2014 med Idol och
TV-framträdande varje
vecka.
I Aneby ska Mollie hålla en konsert på Fredstorget. Hon har också med sig ett par gästartister i
form av Dimpkers Brothers.

”En fantastisk skola”
– När jag fick chansen tvekade jag inte en sekund.
Jag har alltid varit inställd på att jobba med musik.
Idol var en fantastisk skola där man fick lära sig så
mycket, inte minst att
jobba med TV.
– Samtidigt är det en
press och det var tufft
att vara borta från familjen så många veckor
som jag tillbringade i
Stockholm. Samtidigt
kom jag väldigt bra undan, jag möttes nästan enbart av kärlek. Många andra har vittnat om näthat
och liknande på sociala medier, men det kände jag
inte något av.

”Skriver på egen
musik till Mello”

Mollie ska möta alla elever i konserthuset

Gick färdigt skolan till studenten

Innan framträdandet på Fredstorget ska Mollie
också prata inför alla elever i årskurserna 7-9 i konserthuset, där hon ska prata om sina erfarenheter
från tonårsuppväxten. Hon lovar också att bjuda på
några låtar för eleverna i konserthuset.

Mollie tävlade i Idol 2014 och hon föll till slut i en
finalrysare mot Lisa Ajax.
– Under tiden jag var med i Idol var jag 17-18 år
och gick trean i gymnasiet. Efter finalen kände jag
att jag ville gå färdigt skolan så jag tog studenten
hemma i Oskarshamn i juni 2015. Direkt från studenten fick jag sedan åka chartrat plan till premiären för Diggiloo, där jag var med på hela turnén den
sommaren. Arbetslivet kickade igång direkt.

Dimpkers Brothers finns också
med på scenen
tillsammans
med Mollie.
Foto: Theodor
Mattsson

Hur kommer sig då bytet av artistnamnet?
– Jag kände att Mollie Lindén var för likt Molly
Zandén, och samtidigt blev det lite för privat att
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Boende & Behandling
med kvalité
Gröna Vägen 1-3, 578 31 Aneby
0380-49 69 68 | www.ekotopia.info
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med rum för hela livet
Nu börjar terminen för hela verksamheten. Vad intresserar dig?
Nu börjar terminen. Vad intresserar dig?
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12/9
kakyrkan.se/aneby
kyrkorna
och mycket
mer.
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kl 12-18.
•
in-dop
• •Drop
Drop
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22/9 5/10
• •Katekumenat
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tilltill
tro,tro,
infokväll
26/9
... med mera,
medväg
mera.
Katekumenat
vuxen
väg
infokväll
26/9
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hem
appen
Kyrkguiden!
Loppis i Aneby kyrka 6 oktober kl 10-13. Till förmån för Världens bar
• du
Loppis
Aneby kyrkainformation
6 oktober kl 10-13. Till förmån för Världen
Där ser
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med Per Harling ochom
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•
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Läs gärna på hemsidan för mer information och hela kalendariet.
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www.svenskakyrkan.se/aneby

www.svenskakyrkan.se/aneby

Ladda gärna hem appen Kyrkguiden!
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kyrkorna och mycket mer.
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Kom med och
”Varva för världen”!
Lördag 7/9 kl. 12.00

Spring, lunka eller gå så mycket du orkar på 30 minuter
och samla in pengar till gatubarn i Indien.

Lördagen den 7 september kl. 12.00, under Alla får Plats-veckan, går
starten för loppet. Start och målgång är på Fredstorget och du springer en
slinga på ca 500 meter så många varv du orkar och hinner på 30 minuter.

Du skaffar själv en eller flera sponsorer och ni bestämmer hur mycket du får
betalt för varje sprunget varv. 20, 50 eller kanske 100kr, beloppet är valfritt.
Det som du springer in på 30 minuter utmanas lokala företag att dubbla.

Anmäl Dig själv och
bjud med kompisar,
syskon, föräldrar
eller barn.

Alla pengar går sedan oavkortat till det projekt i Indien som Korskyrkan
har stöttat under många år genom bl.a. Ge För Livet-konserterna.
De pengar som samlas in via Korskyrkan går sedan vidare till ett 90-konto
för insamling, så du kan lita på att dina pengar kommer rätt.

Anmäl dig via mail
eller på fb så vi vet
hur många som
kommer med 7/9.

ANMÄLAN
Anmäl dig via mail till varva@anebykors.se eller gå in på
facebook/varvaianeby

Efter målgång är
alla deltagande med
i utlottning av priser
skänkta av lokala
företag!

Startavgiften, som också går oavkortat till projektet, är 50kr.
Detta är ett samarrangemang mellan Korskyrkan, ASK och SOKA inom
Alla Får Plats-veckan.
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intensiva, karriär var därmed över. Upplevelserna och känslorna har varit
Smålandsidrotten
ochallt
Aneby
kommun
bjuder
in 15-åring
till
föreläsning:
och
jagThörnblad
värdesätter
som
jag
har varit
med
om.
Ingenting
har kommit
Linus
började
med
höjdhopp
som
och hoppade
två mt
gratis,
jag har slitit
hårt
både medochsigmotgångar
förvilket
att nåinnebar
mina framg
första tävling.
Vid 18
årsi ålder
tog han
över 230 cm
dire
Slutligen
kom jag
där jag tvingades
attVM
välja
förinnan
att tillh
Två år senare
tog till
hanettsinvägskäl
första seniormedalj
på ett
ochlivet
strax
ens
överleva,
och
sedan
för atthögsta
hitta min
egen
som människa.
22 år
hoppade
han
karriärens
hopp
på väg
238 tillbaka
cm.

”Att själv få sätta punkt!” Linus Thörnblad

Psykisk
ohälsa är
ett tabubelagt
ämne
som få vågarpåprata
öppetoch
om.min
Linus
”Som 25-åring
gjorde
jag mitt sista
framträdande
arenorna
ko
ANEBY
trend
genom
att berätta
om sin
resaUpplevelserna
och skapa öppenhet,
kunskap
fö
intensiva,
karriär
var därmed
över.
och känslorna
haroch
varit
på
såjag
visvärdesätter
förebygga och
mot
ohälsa.
och
allt underlätta
som jag hari kampen
varit med
om.psykisk
Ingenting
har kommit
Linus Thörnblad började med höjdhopp som 15-åring och hoppade två meter i sin
första tävling.
Vid har
18 års slitit
ålder toghårt
han sigiöver
230 cm
vilket innebar
till OS.
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medoch direktkval
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”Som 25-åring
gjorde jag
mitt sedan
sista framträdande
på arenorna
och minegen
korta, men
intensiva, karriär var därmed över. Upplevelserna och känslorna har varit många
och jag värdesätter allt som jag har varit med om. Ingenting har kommit till mig
Dag och tid:
Lördagen den 7 september 2019, kl. 15.00-17.15
gratis, jag har slitit hårt i både med- och motgångar för att nå mina framgångar.
Slutligen
kom
jag
till
ett
vägskäl
där
jag tvingades
att välja livet för att
till en början
Plats:
Aneby,
Konserthuset,
Konserthusgatan
15
ens överleva, och sedan för att hitta min egen väg tillbaka som människa.”

Psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne som få vågar prata öppet om. Linu
trend genom att berätta om sin resa och skapa öppenhet, kunskap och fö
Kostnad:
Kostnadsfri, vi bjuder på frukt!
på
såohälsa
vis ärförebygga
ochsomunderlätta
i kampen
mot
psykisk
Psykisk
ett tabubelagt ämne
få vågar prata öppet
om. Linus mål
är att bryta
denna ohälsa.
trend genom att berätta om sin resa och skapa öppenhet, kunskap och förståelse för ämnet. För att
Anmälan
senast
på så Anmälan:
vis förebygga och underlätta
i kampen motska
psykisk
ohälsa. 30 augusti vara Smålandsidrotten

tillha

Föreläsningen
medIngen
Linuskallelse
Thörnblad
ärut.
enBekräftelse
del i Alla får
plats–dagarna
iA
Kallelse:
skickas
på gjord
anmälan gälle
Föreläsningen med Linus Thörnblad är en del i Alla får plats–dagarna i Aneby 5-8 september.

Återbud:Lördagen den 7Alla
eventuella
återbud SKA lämnas till Smålandsidrotten, t
september
2019, kl. 15.00-17.15
Aneby, Konserthuset,
Konserthusgatan
Dag och tid:
Lördagen
den 157 september 2019, kl. 15.00-17.15
lena.moberg@smalandsidrotten.se.
Kostnadsfri, vi bjuder på frukt!
Plats:
Aneby,
Konserthusgatan
15
Frågor:
För
merKonserthuset,
information, kontakta
Smålandsidrotten,
David Lin
Anmälan:
Anmälan ska senast 30 augusti vara Smålandsidrotten tillhanda. Anmälan görs här.
Kostnad:Ingen kallelse skickas
Kostnadsfri,
vi
bjuder
på
frukt!
Kallelse:
ut.
Bekräftelse
på
gjord
anmälan
gäller
som
plats
på
föreläsningen.
david.lindberg@smalandsidrotten.se.
Dag och tid:
Plats:
Kostnad:

Återbud:

Alla eventuella återbud SKA lämnas till Smålandsidrotten, tel. 036-34 54 29 eller

Anmälan:lena.moberg@smalandsidrotten.se.
Anmälan ska senast 30 augusti vara Smålandsidrotten tillh
Frågor:
För mer information, kontakta Smålandsidrotten, David Lindberg, tfn 036-34 54 37,
Välkomna!
Kallelse: david.lindberg@smalandsidrotten.se.
Ingen kallelse skickas ut. Bekräftelse på gjord anmälan gälle
Välkomna!

Kursnr: 1262930
David
Återbud: Lindberg
Alla eventuella återbud SKA lämnas till Smålandsidrotten, t

David Lindberg

Idrottskonsulent lena.moberg@smalandsidrotten.se.
Frågor: Idrottsförbund
FörSISUmer
information,
kontakta
Smålandsidrotten, David Lin
Idrottsutbildarna
Smålands
SISU
Idrottsutbildarna
david.lindberg@smalandsidrotten.se.

Idrottskonsulent
Smålands Idrottsförbund

Välkomna!
David Lindberg

Idrottskonsulent
Smålands Idrottsförbund
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SISU Idrottsutbildarna

Här är delar av gruppen Surprise som varje år inlett fredagseftermiddagens festligheter på Fredstorget. Den här bilden
är från fjolåret, när det regnade rätt häftigt, men ändå samma spelglädje och värme mellan artister och publik.

Knappast någon överraskning
att Surprise bjuder på glädje
Gruppen heter Surprise (engelskans ord
för överraskning), men det är knappast någon överraskning att Surprise uppträder
på fredagseftermiddagen under Alla får
plats. Det har nämligen den härliga sånggruppen gjort varje år sedan Alla får plats
premiärår 2014.

Varje fredag träffas gruppen och övar. Totalt är
det 25-27 deltagare plus några ledare.

Får en plats i samhället
Surprise sprider verkligen glädje när de uppträder.
Det sprudlar av energi och det lyser lång väg att det
här är lustfyllt och roligt.
– Det betyder också mycket att vi får uppträda för
Anebyborna, och att folket i samhället kommer och
tittar och lyssnar. Vi märker tydligt hur deltagarna
får en plats i samhället genom att de får vara med
i det här sammanhanget. Det har en enormt värdefull betydelse och skapar delaktighet i vardagslivet. Det är egentligen precis allt det som Alla får
plats-arrangemanget har som grundidé att medverka till i vardagslivet.

Surprise är en kör med ungdomar och vuxna med
olika form av funktionsnedsättning.
– Det är en kör där mycket glädje och mycket
dans genomsyrar det vi gör. Här får du vara som du
är och alla gör rätt hela tiden på sitt sätt, säger Petra
Enell, som tillsammans med Charlotte Ekberg leder
verksamheten i kommunens dagliga sysselsättning.
Gruppen startade 2011 och har sedan dess utvecklats mycket och det har också anslutit fler och
fler till verksamheten.

I år uppträder kören som vanligt på Fredstorget
som uppstart på fredagseftermiddagen där det se-
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dan följer after work med All världens mat och kvällen sedan avslutas med konsert med Mollie Minott.
Surprise kommer för övrigt under sitt framträdande att ha med en gästartist som ska sjunga
både en egen låt, men också uppträda tillsammans
med kören.

att regionfullmäktige sammanträdde i Jönköping
i vintras, fanns några representanter från Surprise
med.
Där, med regionens alla toppolitiker uppradade i
bänkarna, tog Erik, helt spontant, över showen och
ledde hela regionfullmäktige, dryga 80-talet politiker, i allsång. Ett ögonblick som politikerna sent ska
glömma.
Nu får alla Anebybor också chansen att sjunga
med Erik.

Erik tar hand om allsången
Dessutom blir det i år ett extra inslag direkt efter
Surprise framträdande. Då blir det nämligen en
stunds allsång.
Det är Erik Sabel, välkänd profil i Surprise, som
ska leda allsången.
– Erik är riktigt taggad på den uppgiften. Det blir
en kul eftermiddag, lovar Charlotte Ekberg.

Fått chans att utveckla gruppen
Petra Enell och Charlotte Ekberg vill också framhålla de utmärkta möjligheter de fått att arbeta med
Surprise inom kommunens dagliga verksamhet.
Resurser har funnits för deltagande i kompetensutvecklingsdagar.
– Det här är så roligt och vi är så tacksamma och
glada för att vi får jobba med Surprise.

Allsång med regionens toppolitiker
Och Erik har vanan inne. När Alla får plats-veckan
mottog regionens folkhälsopris i samband med

Erik Sabel ska leda allsången på Fredstorget. Här är Erik tillsammans med Alla får plats-organisationens ordförande
Peter Andreasson efter ett tidigare framträdande på Alla får plats, där Erik gjorde en imitation av kyrkoherden.
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Familjelördag med lek och spring,
sagostund och återbruksverkstad
Lördagsförmiddagen är det familjernas
tid på Alla får plats-dagarna. Då bjuds det
på många aktiviteter, både för den som
har lek och spring i benen och den som vill
ta det mera lugnt och pyssla.

och samlar man in pengar till barnprojekt i Indien
(läs mer på sid 10).
Biblioteket ordnar med sagostund där barnläkaren i Eksjö, Lars Larsson, läser sagor för barnen, men
också har tid att prata med föräldrar om barn, under
tiden barnen får teckna och pyssla.
Dessutom blir det återbruksverkstad på biblioteket med massor av pyssel och tips om hur man kan
ta tillvara på olika prylar.
En dag fylld med aktiviteter för de unga!

Fredstorget fylls av lekaktiviteter under flera timmar
på Barnens dag. Dessutom blir det ett motionslopp,
Varva för världen, där man springer varv på varv

Vi stödjer Alla får plats-organisationen i Aneby
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Prova på och lär dig
om allt det som
föreningarna i hela
kommunen ordnar
”Det händer så mycket i Aneby”. Så låter
det ganska ofta när folk utanför vår kommun hör talas om allt som är på gång. Nästan uteslutande är det kommunens duktiga föreningsliv som ligger bakom och
arrangerar.

något som FöreningsLivat, som torsdagskvällens
mässa heter, visar prov på.
Titta bara på bilderna här intill, allt från fornminnesförening till innebandy. Föreningarna finns över
hela kommunen. Hembygds-, bygdegårds- och
sockenföreningar dominerar vardagslivet påtagligt
i sina respektive hembyar och föreningarna är de
givna mötesplatserna.

Självklart finns föreningslivet med på Alla får
plats-dagarna. Torsdagskvällen är det full aktivitet
på Fredstorget med prova på-aktiviteter.
Föreningslivet spänner över
hela befolkningen med så många
olika intresseområden. När man
pratar föreningsliv är det lätt att
i första hand tänka på de stora
idrottsföreningarna, men bredden är mycket större än så. Det är

Magisk kväll på torget
Vi kan verkligen utlova att föreningskvällen blir magisk. För avslutningen
på kvällen står nämligen magikern
Roodini med en scenshow där både
det ena och det andra kan försvinna – och förhoppningsvis komma
tillbaka.
En liten varning: Roodini finns på
torget hela kvällen, så se upp så han
inte lurar skjortan av er i vimlet.

Din lokala städfirma.

VÄLKOMNA ATT TA PLATS
vid höstens föreläsningar i Bälaryd
TORSDAG 19 SEPT ”Diakonins inriktning och
Diakon Lovisa Rydberg, Aneby berättar om sina visioner.

Mer tid för annat!

Vi tar hand om din städning:

Flyttstäd • Fönsterputs
Hemstäd

Pixans AB | Konserthusgatan 34
578 31 Aneby | Tel 0380-400 12

möjligheter”

TORSDAG 10 OKT ”Från Haijby till Huseby” (Om rättsröta)
Advokatparet Lena Ebervall och Per Samuelsson fängslar lyssnarna.
TORSDAG 24 OKT ”Hur skall vi leva för att rädda
Biologen och författaren Stefan Edman ger praktiska tips.

jorden?”

TORSDAG 7 NOV ”Rapport från ett annorlunda liv”
THX-doktorns son Stellan Sandberg berättar om Peru och THX-tiden.
Alla föreläsningar äger rum i Bälaryds bygdegård och startar 19.00.
Inträde 50 kr. Terminskort 120 kr. Kaffeservering och samtal.
Bälaryds föreläsningsförening • Svenska kyrkan i Aneby pastorat • Studieförbundet Bilda
Klipp ur och spar annonsen!
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Programs in English
Thursday 5th of September:
8:30 a.m. – Breakfast talk on Thimons
The power of word is big and touches in many
ways. What makes a text feel to you? What
brought to you when we read aloud? Together
we will explore how the text gives us pictures
and how it affects our mind.
Arranged by Aneby library in cooperation with
Thimons

6 p.m. – 7:30 p.m. Show on Fredstorget – Mollie
Minott and Dimpkers Brothers
Music from Kulturskolan before the show starts
Saturday 7th of September:
8:30 a.m. – Breakfast talk on Thimons
The power of the word is big and touches in
many ways. What makes a text feel to you? What
brought to you when we read aloud? Together
we will explore how the text gives us pictures
and how it affects our mind.
Arranged by Aneby library in cooperation with
Thimons

10 a.m. – 2 p.m. - Safe, healthy and secure your
whole life
Activities on Fredstorget. Exhibitors shows their
occupation and aid for everyone who is interested.
11:30 a.m. - Pensionchoir from Aneby.
12 – 1 p.m. – Lunch, Gransnäs serves chicken
wok.
12:30 p.m. – Lunchspeech

10 a.m. Fairytale reading with Doctor Lars.		
Location: Library
Come and meet a real doctor, who will take us
on a real adventure in the world of books. After
the reading, you will have the time to ask questions or tell us about your visit at the hospital.
Arranged by Aneby Library in cooperation with
pediatrician Lars Larsson.

5:30 p.m.—8 p.m.—FöreningsLivat.
Take a walk in the society, meet compounds and
try various activities.
6 p.m. – 8 p.m. Barbeque from Furulidskolan and
Gransnäs Ungdomsgård on Fredstorget.
7:30 p.m. Roodini the magician invites you to a
stage show. You will see him mingle around on
Fredstorget during the whole night.

11 a.m. – 1 p.m. Recycling workshop 			
Location: Library
Drop in. Let your imagination take control. We
will together create new things of recycling and
natural material.
Craft workshop for the whole family

Friday 6th of September:
8:30 a.m. – Breakfast talk on Thimons
The power of the word is big and touches in
many ways. What makes a text feel to you? What
brought to you when we read aloud? Together
we will explore how the text gives us pictures
and how it affects our mind.
Arranged by Aneby library in cooperation with
Thimons

10 a.m. – 2 p.m. Childrens day on Fredstorget,
many activities
12 p.m. Run for the world				
Location: Fredstorget
Run or walk as much as you can in 30 minutes
and collect money to street children in India.
3 p.m. – “To set point”				
Location: Konserthuset
Linus Thörnblad, share his inner journey of life
with highlights and downsides.
Arranged by Smålandsidrotten and Aneby Kommun.

12 p.m. Manifestation with all school students in
the municipality.
The manifestation train arrives to Fredstorget 12
p.m. marching off from Furlidskolan and Parkskolan around 11:40 a.m.
Speech by: Allie Råberg
Activity with Mia Jönsson

Sunday 8th of September:
11 a.m. – Ecumenical worship on Fredstorget.
Sermon by pastor Esgrim Rommel

4 p.m. – 7:30 p.m. Fridaynight on Fredstorget
with food and music
4 p.m. – Surprice starts the afternoon with song,
music and dance.
4:30 p.m. – Sing a long with Erik
5 p.m. – 6 p.m Food from all over the world.

After the service we walk “Pärlstigen” together
around “Målqvistadammen” and take a break
with coffee next to “Domtar Bridge”
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Tigrinya program
ሓሙስ 5 መስከረም

Alla får plats

8፣፣30

ዝርርብ ኣብ ቁርሲ ኣብ ቲሞንስ
ስልጣን ናይ ቃል ዓቢ ኢዩ ፣ ብዝተፈላለየ መገድታት ከኣ ይትንክፍ ኢዩ። ሓደ
ጽሑፍ ነዓካ እንታይ
ከም ዝስመዓካ ይገብር።እንታይ የላዓዕለልካ ነዓካ ዓው ኢልና ምስ ነንብብ። በሓባር
ኮንና ሓደ ጽሑፍ
ከመይ ጌሩ ውሽጣዊ ስእሊ ይህበና ነጽንዕ ኣለና።ከምኡ ውን ከመይ ጌሩ
ነተሓሳስባና ከም ዝጸልዎ።
ኣዳላውቲ፣ ቤት ንባብ ኦነቢ ምስ ቲሞንስ
10:00-14:00 ውሑስ፣ ጥዑይ ምስ ዘሎ ምንባርና
ንጥፈታት ኣብ ፍረድስ_ቶርየት ዝርከብ ንክሉ ኣብ ግዜ መዓልቲ ነጻ ንዘሎ ኢዩ።
ዝህልዉ ኣካላትን፣
ዝህሉ ሓገዛትን ንክሎም ዓቅሚ ኣዳም ዝበጽሑ ኢዩ። ገለ ዝህልዉ ኣካላት
ቮርድ_ሰንትራል ዓቀን ሸኮር
ኣብ ደም ዝዕቅኑ፣ ሓደ ሰብ ከኣ ኣብ ክሊ ሓደጋ ናይ ካርቦን ከይህሉ ይሪኡ። ካልአት
ውን ከም በዓል
ብለዋ ዩስ ሁሰት፡ ሌንስ ፎሸክሪንጋር፡ ኣቴንድስ፡ ስቱድየ ፎርቡንደት ቩክሰን
ስኩላን፡ ትረይኒንግስ
ቨርከት ኣለዉ።
11:30
ምዝንጋዕ ብጥሮተናታት
12:00-13:00 ምሳሕ_ ግራንስንስኔስ ጸብሒ ደርሆ ከሳስዩ ኢዮም
12:30
ኣብ ግዜ ምሳሕ ዝዛረብ ክህሉ ኢዩ
17:30-20:00 ሂወት ኣብ ማሕበር
ናይ ኮሚን ማሕበር ኣብ ቦታ ክርከብ ኢዩ፡ ከምኡ ውን ዝተፈላለዩ ንጥፈታት
ንክፍተን ዕድል ክህብ
ኢዩ።
19:30

ማጂካን ሩድኒ ምርኢት ክህልዎ ኢዩ። ምሉእ ምሸት ውን ናይ ናይ ካርታ ሽሑር

ወይ ከኣ ማጂክ ኣብ
ቶርየት ክህሉ ኢዩ።
18:00-20:00 ሃንበርገር ከኣ ከነአንግድ ኢና።

ዓርቢ 6 መስከረም
8፣፣30

ዝርርብ ኣብ ቁርሲ ኣብ ቲሞንስ
ስልጣን ናይ ቃል ዓቢ ኢዩ ፣ ብዝተፈላለየ መገድታት ከኣ ይትንክፍ ኢዩ። ሓደ
ጽሑፍ ነዓካ እንታይ
ከም ዝስመዓካ ይገብር።እንታይ የላዓዕለልካ ነዓካ ዓው ኢልና ምስ ነንብብ። በሓባር
ኮንና ሓደ ጽሑፍ
ከመይ ጌሩ ውሽጣዊ ስእሊ ይህበና ነጽንዕ ኣለና።ከምኡ ውን ከመይ ጌሩ
ነተሓሳስባና ከም ዝጸልዎ።
ኣዳላውቲ፣ ቤት ንባብ ኦነቢ ምስ ቲሞንስ
12:00

ቤት ትምህርታት ናይ ኮሚን ዝረአ ኣብ ፍረድስ ቶርየት ክህልወን ኢዩ።
መደረ ብ ዓሊ ሮስበሪ ፣ ንጥፈት ምስ ምያ ዮንሰን

16:00-19:30 ናይ ዓርቢ ምርካብ ኣብ ቶርየት ምስ መግብን ሙዚቃን።
16:00
ጋሻ ኣዘናጋዒ ኣብ መድረኽ
16:30
ኦል ሶንግ ምስ ኤሪክ
17:00-18:00 ናይ ክሉ ዓለም መግቢ። ጥዑም መግቢ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ከነአንግድ ኢና።
18:00-19:30 ናይ መድረኽ ምርኢት ኣብ ፍረድስ ቶርየት
ሞሊ ሚኑት ፡ ዲምፕከ
ዲምፕከሽ
ሽ ብራዘርስ
ካብ ክልቱር ስኩላን ክህልው ኢዮም።

ከም ዝስመዓካ ይገብር።እንታይ የላዓዕለልካ ነዓካ ዓው ኢልና ምስ ነንብብ። በሓባር
ኮንና ሓደ ጽሑፍ
ከመይ ጌሩ ውሽጣዊ ስእሊ ይህበና ነጽንዕ ኣለና።ከምኡ ውን ከመይ ጌሩ
ነተሓሳስባና ከም ዝጸልዎ።
ኣዳላውቲ፣ ቤት ንባብ ኦነቢ ምስ ቲሞንስ
12:00

ቤት ትምህርታት ናይ ኮሚን ዝረአ ኣብ ፍረድስ ቶርየት ክህልወን ኢዩ።
መደረ ብ ዓሊ ሮስበሪ ፣ ንጥፈት ምስ ምያ ዮንሰን

16:00-19:30 ናይ ዓርቢ ምርካብ ኣብ ቶርየት ምስ መግብን ሙዚቃን።
16:00
ጋሻ ኣዘናጋዒ ኣብ መድረኽ
16:30
ኦል ሶንግ ምስ ኤሪክ
17:00-18:00 ናይ ክሉ ዓለም መግቢ። ጥዑም መግቢ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ከነአንግድ ኢና።
18:00-19:30 ናይ መድረኽ ምርኢት ኣብ ፍረድስ ቶርየት
ሞሊ ሚኑት ፡ ዲምፕከ
ዲምፕከሽ
ሽ ብራዘርስ
ካብ ክልቱር ስኩላን ክህልው ኢዮም።

ቀዳም 7 መስከረም
8፣፣30

ዝርርብ ኣብ ቁርሲ ኣብ ቲሞንስ

ስልጣን ናይ ቃል ዓቢ ኢዩ ፣ ብዝተፈላለየ መገድታት ከኣ ይትንክፍ ኢዩ። ሓደ
ጽሑፍ ነዓካ እንታይ
ከም ዝስመዓካ ይገብር።እንታይ የላዓዕለልካ ነዓካ ዓው ኢልና ምስ ነንብብ። በሓባር
ኮንና ሓደ ጽሑፍ
ከመይ ጌሩ ውሽጣዊ ስእሊ ይህበና ነጽንዕ ኣለና።ከምኡ ውን ከመይ ጌሩ
ነተሓሳስባና ከም ዝጸልዎ።
ኣዳላውቲ፣ ቤት ንባብ ኦነቢ ምስ ቲሞንስ
10:00
ዶክቶር ጽውጽዋይ ከንብብ ኢዩ።
ኣደራሽ፡ ቤት ንባብ
ምጹ ንፉዕ ዝኮነ ዶክተር ርከቡ፣ ምስኡ ኮንና ከኣ ነዞም ናይ ዓለም መጽሓፍቲ
ክንድህስሶም ኢና።
ብድሕሪኡ ዘለኩም ሕቶታት ከተቅርቡ ትክእሉ ወይ ከኣ መዓስ ግዜ ናብ ዶክተር
ከም ዝበጻሕኩም
ክትነግሩ ትክእሉ።
ቤት ንባብ ምስ ናይ ቆልዑ ዶክተር ላርሽ ላርሰን ብሙካን ዝሰርሖ።
11:00-13:00 ዳግማይ ናይ ምምስራሕ ወይ ምጥቃም ምርኢት
ንባብ

ኣብ ዝኮነ ግዜ ምምጻእ። ሃየ እንስእሎ ኣብ ሖንገልና ከም ዝውሕዝ ንግበር።
በሓደ ኮንና ሓድሽ ናይ
ነገራት እንደገና ምምስራሕ ኣገባብ ንፍጠር። ከምኡ ውን ባህርያዊ ነገራት።
ብኢድ ዝዕየ ንኩለን
ስድራቤታት።
10:00-14:00 መዓልቲ ቆልዑ ኣብ ፍሬድስ ቶርየት፡ ምስ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት
12:00
ተራ ንዓለም
ቦታ፡ ፍረድስ ቶርየት
ጉየ ፡ ሰጉም ን 30 ደቂቅ ዝከውን፣ ገንዘብ ነቶም ኣብ ጎደናታት ናይ ህንዲ ዘለው
ቆልዑ ከኣ ኣክብ።
15:00
“ ባዕልካ ነጥቢ ምቅማጥ ”
ኣደራሽ፡ ኮንሰርት ሁሰት
ሊኑስ ቶርንብሎድ ናይ ውሽጡ ናይ ሂወት ግዕዞ ከካፍል ኢዩ፣ ለላዕላዩ።
ስሞላንድ ስፖርተና ምስ ኦነቢ ኮምን (ምምሕዳር) ብሓባር ብምኻን።

ሰንበት 8 መስከረም
11:00

ኣገልግሎት ኣምላክ ብ ኢከ
ኢከመንያ
መንያ ኣብ ፍረድስ ቶርየት
ሰባኪ ፓስተር ኤስግሪም ሩመል
ድሕሪ ኣገልግሎት ኣምላክ በሓባር ናብ ፔርልስቲገን ኣብ ዙርያ ሞልክቪስታ ዶመን
ዘወር ክንብል ኢና።
ከምኡ ውን ኣብ ዱምታር ቢንቶ ቡን ክንሰቲ ኢና።

ቀዳም 7 መስከረም
8፣፣30

ኣደራሽ፡ ቤት

ዝርርብ ኣብ ቁርሲ ኣብ ቲሞንስ

Trångt och gemytligt i mattältet på All världens mat vid fjolårets Alla får plats-vecka.
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Programs in Arabic
اﻟﺧﻣﯾس  5ﺳﺑﺗﻣﺑر
 08:30ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓطﺎر ﻓﻲ Thimons
ﻗوة اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ وﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌدة طرق .ﻣﺎ ھو ﺗﺄﺛﯾر ﻧص ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرك؟ ﻣﺎذا ﯾﺣﺿر ﺑداﺧﻠك ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ ﺑﺻوت
ﺗﺻور داﺧﻠﻲ وﻛﯾف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أذھﺎﻧﻧﺎ.
ﻋﺎ ٍل؟ ﻣﻌﺎ ﻧﺳﺗﻛﺷف ﻛﯾف ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﻧص
ّ
 14:00-10:00آﻣن ،ﺻﺣﻲ ،و أﻛﯾد طوال اﻟﺣﯾﺎة.
ﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ أوﻧﺑﻲ  Fredstorgetﻣوﺟﮭﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻔرﻏﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﯾوم.
ﻣﻧﻔذون و ﻋﺎرﺿون ﯾﻌرﺿون اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻷي ﺷﺧص ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد .ﻣن ﺑﯾن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌروض
اﻟﻣرﻛز اﻟﺻﺣﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾس ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻟدم وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻣﻌرﺿًﺎ ﻟﺧطر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض اﻻﻧﺳداد اﻟرﺋوي
اﻟﻣزﻣن ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدة ﺟﮭﺎت أﺧرى ﻣﻧﮭﺎ:
 11:00ﻧﺷﺎطﺎت ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ ﻟﻛﺑﺎر اﻟﺳن
 13:00-12:00اﻟﻐداء –  Gransnäsﺗﻘدم ووك اﻟدﺟﺎج
 12:30ﻣﺗﺣدث ﺧﻼل وﻗت اﻟﻐداء
ﺻﺎ ﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻧﺷطﺔ.
 20:00-17:30اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﺗﻘوم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻧﻔﺳﮭﺎ وﺗوﻓر ﻓر ً
 19:30اﻟﺳﺎﺣر  Roodiniﯾﻘدم ﻋرض ﻣﺳرﺣﻲ .ﺣﺗﻰ اﺧﺗﻼط اﻟﺳﺣر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ طوال اﻟﻣﺳﺎء.
 20:00-18:00ﻧﺣن ﻧدﻋوﻛم ﻟﺗﻧﺎول اﻟﺑرﻏر

اﻟﺟﻣﻌﺔ  6ﺳﺑﺗﻣب
 08:30ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓطﺎر ﻓﻲ Thimons
ﻗوة اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ وﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌدة طرق .ﻣﺎ ھو ﺗﺄﺛﯾر ﻧص ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرك؟ ﻣﺎذا ﯾﺣﺿر ﺑداﺧﻠك ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ ﺑﺻوت
ﺗﺻور داﺧﻠﻲ وﻛﯾف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أذھﺎﻧﻧﺎ.
ﻋﺎ ٍل؟ ﻣﻌﺎ ﻧﺳﺗﻛﺷف ﻛﯾف ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﻧص
ّ
 12:00ﺗ ُﻌرض ﻣدارس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ Fredstorget
ﺧطﺎب أﻟﻲ روﺳﺑﯾري و ﻧﺷﺎط ﻣﻊ ﻣﯾﺎ ﯾوﻧﺳون

 19:30-16:00ﻟﻘﺎء ﯾوم اﻟﺟﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻣﻊ اﻟطﻌﺎم واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ.

 16:00ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻋﻠﻰ ﺧﺷﺑﺔ اﻟﻣﺳرح
 16:30اﻟﻐﻧﺎء ﻣﻊ إرﯾك
 18:00-17:00طﻌﺎم ﻣن ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .ﻧدﻋوﻛم إﻟﻰ ﺗذوق ﻧﻛﮭﺎت ﺷﮭﯾﺔ ﻣن أﻧﺣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎل

 19:30-18:00ﻋرض ﻣﺷﮭد ﻓﻲ  Fredstorgetأداء  Mollie Minottو Dimpkers Brothers
 Förbandﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ.

اﻟ ﺳﺑت  7ﺳﺑﺗﻣﺑر
 08:30ﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻓطﺎر ﻓﻲ Thimons
ﻗوة اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋظﯾﻣﺔ وﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑﻌدة طرق .ﻣﺎ ھو ﺗﺄﺛﯾر ﻧص ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋرك؟ ﻣﺎذا ﯾﺣﺿر ﺑداﺧﻠك ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﻘرأ ﺑﺻوت
ﺗﺻور داﺧﻠﻲ وﻛﯾف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أذھﺎﻧﻧﺎ.
ﻋﺎ ٍل؟ ﻣﻌﺎ ﻧﺳﺗﻛﺷف ﻛﯾف ﯾﻌطﯾﻧﺎ اﻟﻧص
ّ
 10:00طﺑﯾب ﯾﻘرأ ﻗﺻﺔ اﻟﻣﻛﺎن  :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ

ﺗﻌﺎل واﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ طﺑﯾب ﺣﻘﯾﻘﻲ  ،ﺳﯾﺄﺧذﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻐﺎﻣرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب .ﺑﻌد ذﻟك  ،ﯾﻣﻛﻧك طرح أﺳﺋﻠﺗك أو إﺧﺑﺎرﻧﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾك
اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟطﺑﯾب .اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ طﺑﯾب اﻷطﻔﺎل ﻻرش ﻻرﺳون.
 13:00-11:00ورﺷﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر اﻟﻣﻛﺎن  :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ
ﺗﻌﺎل و أطﻠﻖ اﻟﻌﻧﺎن ﻟﺧﯾﺎﻟك .ﻣﻌﺎ  ،ﻧﻘوم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣواد ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر واﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ .ورﺷﺔ ﺣرﻓﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد
اﻷﺳرة.

 14:00-10:00ﯾوم اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ  ،Fredstorgetﻧﺷﺎطﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺳﯾرا ﻋﻠﻰ اﻷﻗدام ،أو اﻟﻣﺷﻲ ﻗدر اﻟﻣﺳﺗطﺎع ﻓﻲ
 12:00ﻟﻔﺗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻛﺎن :ﺳﺎﺣﺔ  ، Fredstorgetﯾﻣﻛﻧك اﻟرﻛض ،اﻟﺗﻧزه ً
 30دﻗﯾﻘﺔ وﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻷطﻔﺎل اﻟﺷوارع ﻓﻲ اﻟﮭﻧد.
" 15:00اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ ﻣﻣﯾزة ﻓﻲ ذاﺗك" اﻟﻣﻛﺎن :ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺣﻔﻼت اﻟﻣوﺳﯾﻘﯾﺔ ،ﻟﯾﻧوس ﺛورﻧﺑﻼد ﯾﺷﺎرك رﺣﻠﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ
اﻟﺿوء واﻷﻣواج اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ Smålandsidrotten .ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻠدﯾﺔAneby

اﻷﺣد  8ﺳﺑﺗﻣﺑر
 11:00اﻟﻌﺑﺎدة اﻟﻣﺳﻛوﻧﯾﺔ ﻓﻲ

Fredstorget

ﺧطﺑﺔ اﻟﻘس اﺳﺟرﯾم روﻣﯾل
ﺑﻌدھﺎ ﻧﺳﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر  Pärlstigenﺣول  Målqvistadammenوﺗﻧﺎول ﻓﻧﺟﺎن ﻗﮭوة ﻓﻲ ﺟﺳر دوﻣﺗﺎر.
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Programs in Persian
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  5ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ در ﻗﻨﺎدی ﺗﯿﻤﻮﻧﺲ

08.30

ﮐﻠﻤﮫ ﻗﺪرت ﮐﻠﻤﮫ ﻏﻨﯽ ای اﺳﺖ و ﺑﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﺬارد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﯽ ﺑﮫ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﮫ
ﺣﺴﯽ را در درون ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺘﻦ ھﺎ ﭼﮫ ﻧﻘﺸﯽ از ﺧﻮدش در دل ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﻨﺪد و ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺣﺲ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﻣﻄﻤﺌﻦ /ﺳﺎﻟﻢ و اﯾﻤﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ طﻮل ﻋﻤﺮ.

14.00-10.00

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﯿﺪان ﻓﺮدزﺗﻮری ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طﻮل روز ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮﻓﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﮐﺎرھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ وﺟﻮد دارد .از ﺟﻤﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻏﺮﻓﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﻤﺎ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﺪ اﮔﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رﯾﻮی ﻣﺒﺘﻼ
ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ /اﺗﺶ ﻧﺸﺎن ھﺎ /ﺑﯿﻤﮫ ﻟﻨﺰ ﻓﻮرﺷﮑﻨﯿﻨﮓ /آﺗﻨﺪز /ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن /ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ و ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

17.30-20.00

اﻧﺠﻤﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮭﺮداری در ﻏﺮﻓﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﮐﺎر ھﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز رودﯾﻨﯽ در ﺻﺤﻨﮫ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎزی ﺧﻮاھﺪ

19.30

ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ھﻤﺒﺮﮔﺮ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

18.00-20.00ﺟﻣﻌﮫ  6ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر

ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ در ﻗﻧﺎدی ﺗﯾﻣوﻧس

08.30

ﻣدارس ﺷﮭردارﯾﻣﺎن در ﻣﯾدان ﻓردز ﺗوری راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

12.00

 16.00-19.30ﯾﮏ روز ﺟﻣﻌﮫ در ﻣﯾدان ﻓردز ھﻣراه ﺑﺎ ﻏذا و ﻣوﺳﯾﻘﯽ
16.00

ﮔروه ﺳورﭘراﯾز ھﻧر ﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد

 17.00-18.00ﻏذا از ھﻣﮫ ﺟﺎی دﻧﯾﺎ .ﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧوردﻧﯽ ھﺎی ﺧوﺷﻣزه اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯾﺎ دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
 18.00-19.30ﻧﻣﺎﯾش در روی ﺻﺣﻧﮫ
ﻣوﻟﯽ ﻣﯾﻧو و ﺑرادران دﯾﻣﭘﮑرز

ﻣدرﺳﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﻣﺎ را از ﻗﺑل از ھﻧر ﻧﻣﺎﯾﯽ ھﻧرﻣﻧدان اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﯾدن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺷﺎن دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﺷﻧﺑﮫ  7ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر

08.30
10.00

ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ در ﻗﻧﺎدی ﺗﯾﻣوﻧس
دﮐﺗر ﻗﺻﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧد

ﻣﺣل .ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺷﮭر

ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﺑﺎ دﮐﺗر واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ ھﺎی ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑروﯾم .ﺑﻌد از ان ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺷﻣﺎ ﺳوال ھﺎﯾﺗﺎن را از
ﭼرا دﮐﺗر رﻓﺗﯾد را ﺑراﯾش ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد.
 11.00-13.00ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ

دﮐﺗر ﻣﺎ ﺑﭘرﺳﯾد و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ

ﻣﺣل ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ

وﻗت ﮔرﻓﺗن ﻻزم ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﭼﯾز ﺗﺎزه ای از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﯽ ھﺎ و ﻣﺎده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.

ﮐﺎرﮔﺎه ﺻﻧﺎﯾﻊ دﺳﺗﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧواده.

 10.00-14.00روز ﮐودﮐﺎن در ﻣﯾدان ﻓردز /ﺳرﮔرﻣﯽ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
12.00

ﻗدﻣﯽ ﺑرای دﻧﯾﺎ ﺑر داﺷﺗن

ﻣﺣل ﻣﯾدان ﻓردز

ﺑدو /ﺗﻧد ﺑرو و ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ھر ﭼﻘدر در ﻗدرت داری در ﻣدت  30دﻗﯾﻘﮫ راه ﺑرو و ﺑرای ﺑﭼﮫ ھﺎی ھﻧدوﺳﺗﺎن
15.00

آدم ﺧودش ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﮐﯽ ﮐﺎری را ﺗﻣﺎم ﮐﻧد

ﭘول ﺟﻣﻊ ﮐن.

ﻣﺣل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﮐﻧﺳرت

ﻟﯾﻧوس ﺗرﻧﺑﻼد /ورزﺷﮑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ /ﺗﺟرﺑﯾﺎت دروﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﻟﺣظﺎت ﺧوب و ﺑدش را ﺑرای ﻣﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ  8ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 11.00ﻋﺑﺎدت و ﻣراﺳم دﻋﺎ ﺧواﻧﯽ دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎ در ﻣﯾدان ﻓردز

ﻋﺑﺎدت و ﻣراﺳم دﻋﺎ ﮔوﯾﯽ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺷﯾش اﺳﮕرﯾم روﻣل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.

ﺑﻌد از ﻣراﺳم دﻋﺎ ﺧواﻧﯽ ﻣﺎ ﺑرای راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ در راه ﻣروارﯾد ﮐﮫ دور ﺳد ﻣوﻟﮑوﯾﺳت واﻗﻊ ﺷده ﻣﯽ روﯾم و در ﮐﻧﺎر ﭘل دوﻣﺗﺎر ﺑﺎ ھم ﭼﺎی و ﻗﮭوه ﻣﯽ ﺧورﯾم.
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Vi skapar trygghet
och möjligheter för
unga i Aneby.

Under torsdagen finns Länsförsäkringar på mässan ”Trygg,
frisk och säker hela livet”. Titta gärna förbi för en pratstund!
Vi stödjer fredagens konsert med Mollie Minott. Det blir en
härlig upplevelse, så kom och lyssna!

