Informationsbrev från Hjärups byalag nr 2/ 2012

Hjärups byalag är en partipolitiskt och religiöst obunden förening
som verkar för att Hjärupsbornas intressen tillvaratas.

Hör av dig till oss! www.hjarup.nu
Vi i byalaget vill gärna ha synpunkter från
just DIG! Gå in på vår hemsida med
förslag, idéer och tankar. Där kan du
också se skrivelser och protokoll.
Eller lägg en lapp i vår brevlåda på
biblioteket, där det också finns en
anslagstavla med information om aktuella
frågor som rör Hjärup.

Hjärupsdagen 3 juni
Byalaget tackar alla inblandade och alla
besökare som gjorde dagen till en succé!

Detta händer i Hjärup i höst
Handelsbanken öppnar ett kontantlöst
kontor på Hjärupsgården 1 december.
Förnyade kontakter ska tas mellan posten
och Tempo Jakriborg i höst.

16-21 september Seniorvecka
Aktiviteter i Hjärup: se speciellt program

29 september Jubileumsloppet,
Knatteloppet och föreningarnas dag
- en del i kommunens 60-årsfirandeSe Staffanstorpsaktuellt/Hemsidan
Jubileumsloppet Hjärup-Staffanstorp
Loppets längd: 7,5 km
Start: kl.12.00 vid Studio S i Jakriborg.

Sträckning: Under järnvägen mot
Hjärup, Väståkravägen, Lilla Uppåkra,
Ädelholm, mot Staffanstorp.
Mål: Vid rådhuset i Staffanstorp.
Du kan jogga, lunka, löpa, gå stavgång,
åka inlines… Avgift 100 kr.
Knatteloppet för barn är 2 km och
går inom Hjärup med start 12.30 från
samma plats. Alla barn får medaljer!
Avgift 50 kr.
Anmälan till båda loppen senast 26 sept.
www.studios.nu
eller www.anyhourfitness.se
Överskottet går till barncancerfonden.
Föreningarnas dag med friskvårdsinriktning
Plats: Hjärupslundsskolan
Friskis och svettis: Prova-på-gympa
MR Mental Rekreation: Prova-på-yoga
och kort info om QiGong
Hjärups Budoklubb: Jiu-jitsu,
uppvisning och prova-på
Hjärups IF: Prova-på Parkour
West Bay CLD Prova-på Linedans.
Exakt tidsprogram www.staffanstorp.se
Byalagets bidrag till dagen
Utanför skolan från kl 10.00
Cykelfix från Lund servar din cykel.
Ett populärt inslag från 3 juni är tillbaka.
Ev föranmälan: 0700-050903

10 oktober Beowulf –en 1400 år
gammal saga- Teater i grävtältet Uppåkra
Biljetter på biblioteket i Hjärup

Mitten av oktober
Samrådsmöte med trafikverket
med avseende på miljökonsekvensbeskrivningen, buller, byggprocessen,
vatten - och fastighetsfrågor.
Plats: Hjärupslundsskolan
Inbjudan kommer via pressen.

2 november
Dansgala på Jakriborg
Wizex,Voize, Danne Stråhed
& Dynamo Biljetter 195 kr.
via ticnet/Hjärups Bageri & Gastronomi,
Se Staffanstorpsaktuellt

9-25 november Uppåkra Cup
inomhusfotbollsturnering i Idrottshallen
Se UIF:s hemsida

December
Uppåkra kyrka
13 dec. kl 19.00 Luciagudstjänst
15 dec. kl.15.30 o 18.00 Sjung in julen
Se vidare i Församlingsbladet/Hemsidan
Julmarknad Jakriborg
Julgransförsäljning UIF

Bykrogen på Klöverlyckan
Lunch varje dag 12-13.30. Pris 60 kr.
Maten kommer från Lillgården i Åkarp.
Hjärups byalags arrangemang
under hösten Se separat program
Församlingsgårdens verksamhet och
senior Hjärup Se separata program

Hjärups bibliotek
För små barn: sagor, film, teater.
Varje fredag: Sagoklubben kl. 9.30
(fr.3 år) ingen anmälan, ingen avgift
Höstlovet 1 november 10.30 ”Kryp och
kräl”, träffa ormar, ödlor och spindlar.
Hämta program på biblioteket för mer
information om många andra aktiviteter.
För vuxna
Kostnadsfri handledning vid datorn
och hjälp med släktforskningsprogrammet
Genline förboka 046-251594

Medborgarkontoret
Du behöver inte åka till Staffanstorp
för att uträtta kommunala ärenden.
Det kan du göra på medborgarkontoret i
Hjärups bibliotek.
Onsdagar kl 17-19 tel: 0709-351110

Övrigt i Hjärup under hösten:
Kung Byxlös Krog
Levande musik, mjödprovningar och
andra aktiviteter flertalet lördagkvällar.
Vardags- och helgmenyer, catering
Hjärups Bageri & Gastronomi
Nybakat bröd vard.kl.07 (må stängt)
lörd/sön kl.08, brunch, lunch, middag
26-27 oktober ”Oktoberfest”
senare: Ålagille, Gåsamiddag, Viltjulbord
Viking pizzeria
Pizzerians kontrakt går ut vid årsskiftet.
Ingen ersättningslokal har erbjudits trots
namnunderskrifter och uppvaktningar.
Känner någon till en passande lokal?

Detta händer bl.a i Hjärup i höst.
Vilka aktiviteter saknar DU? Hör av dig!

Höstens arrangemang
De flesta programpunkterna är gratis för
byalagets medlemmar.
Vi hoppas att du ska hitta något som
intresserar dig! Välkommen!
Medlemsavgiften är 100:-hushåll och år.
Postgiro 372192-5 eller
Bankgiro 5318-5849

Byalagets styrelse
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