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KALENDER
► 2 September
Braåsfestivalen
► 10 December kl. 14.00
Julmarknad

Svenska Kyrkan
►Lördag19/8 kl 18.00.
Helgsmål i Drevs gamla kyrka
med Nils Tägil, orgel och Ingela
och Minna Tägil, sång.
►Lördag 26/8 kl 18.00.
Helgsmål i Sjösås gamla kyrka
med Maria Senvall, sång och
Annette Kormann, flöt.
►Söndag 27/8 kl 19.00.
Mässa i Drevs gamla kyrka.
►Söndag 3/9 kl 16.00.
Gudstjänst i Sjösås Nya kyrka i
Viås. Kyrkkaffe.
►Tisdag 5/9 kl 18.00.
Språkcafe i Braås församlingshem.
Även 19/9.
►Onsdag 13/9 kl 12.00.
sopplunch i Braås
Församlingshem.
►Söndag 17/9 kl 16.00.
Himlasång i DrevHornaryds
kyrka med barnkören.
Konfirmandinskrivning.
►Söndag 17/9 kl 911 och 1620.
Kyrkovalet i Braås
församlingshem.
►lördagar kl. 18.00.
Sommarmusik i Medetida miljö
vid följande Helgmålsböner
8/7 Drevs gamla kyrka, 15/7 Sjösås
gamla kyrka, 29/7 Drevs gamla
kyrka, 5/8 Sjösås gamla kyrka,
19/8 Drevs gamla kyrka.

Stipendier 2017
Det går fortfarande att lämna in en
nominering till årets stipendier
gällande Årets Braåsbo och Årets
Ungdom. Skicka in namnet på den du
vill nominera samt en kort notis om
varför just den här personen ska få ett
stipendie.
Skicka ditt bidrag till braas@live.se
senast den 20 augusti. Vinnarna
presenteras på Braåsfestivalen.

Braås Samhällsförening och
Braåsbygdens Företagsklubb

Braåsfestivalen
Föreningar och utställare/försäljare
hälsas välkomna att deltaga på
Braåsfestivalen den 2 september, 2017.
Anmälan skall ske till Braåsgården tfn
0474 30900. Meddela också om bord
och elanslutning skall ingå på platsen.

Ordf. har ordet
Sommaren börjar så smått övergå till
höst, årets sommarledighet börjar gå
mot sitt slut, så även för
Samhällsföreningen.
Vi kan se tillbaka på välbesökta
Scensommararrangemang. Det har varit
över etthundra i publiken vid varje
tillfälle, vilket gläder oss och ger
möjlighet att återkomma sommaren
2018 med fler arrangemang.
Närmast på programmet står
Braåsfestivalen 2 september.
Lotteriförsäljning pågår för fullt bl a på
ICA alla lördagar i augusti.
Arbetet vi har framför oss i höst är bl a
att fortsätta vårt envisa arbete med att få
igång villabebyggelsen på Västra
Stranden, intresse finns, nu återstår att
få kommunen med på båten.
I Kulturgruppen kommer vi att fortsätta
jobba med att få bra evenemang
tillsammans med Braåsgården, där stora
salen snart är tillgänglig för teater,
musik, film m m
Vi är delaktiga i kommunens
idrottsprojekt, som fortsätter under
hösten med inriktning på att starta bl a
ett skol IF och samarbete mellan våra
olika idrottsföreningar.
I gruppen Hela Braås jobbar vi bl a med
musikskola för barn genom
Kulturskolan.
Fortsättningsvis är ni välkomna in på
vår nya hemsida, www.braas.se. Där
kan ni följa vår verksamhet och se vilka
som är ansvariga för vad.
Slutligen önskar jag er alla en fin höst
och glöm inte att planera in
Braåsfestivalen.

Ingela Blad, ordf.

Braås GoIF
Visste du att föreningen bildades 1925
och att det har varit så väl bandy som
fältsport på agendan. Under åren har
många storspelare och för den del
domare fostrats i Braås GoIF för att
sedan ge sig ut för spel/uppdrag såväl
nationellt som internationellt samt i
landslag.
De senaste åren har vi upplevt ett
ökande medlemsantal och vi känner en
medvind i föreningen. För närvarande
har vi inom fotbollen 6 lag fördelade på
P0304, P0506, P0708, P0910, F04
09 och F1011 som deltar i
seriespel/poolspel och cuper. Är det
någon som skulle vilja börja i ett av
dessa lag finns det mer information på
hemsidan www.laget.se/braasgoif
angående träningstider, när vi spelar
matcher eller vem man skall kontakta.
Vi har även 3 lag igång som spelar
innebandy fördelade på P0405, P0608
samt F0409. Här ska vi om allt
fungerar och föräldrar ställer upp som
tränare/lagledare försöka få till
ytterligare ett lag i åldersklassen P0408

då vi i de 2 befintliga lagen har mycket
barn och skulle kunna få ihop 3 lag av
dessa 2. Förhoppningsvis kommer vi
även kunna starta upp ett nytt lag till
nästa säsong. Men återigen så hänger
det på att vi kan få ihop de ideella
krafter som behövs och det är detta som
vi brottas mest med i föreningen, att få
ihop personer som är villiga att lägga
lite tid på att vara ledare/lagledare för
ett lag. Skulle du som läser detta känna
att det kanske vore något för dig så hör
av dig till någon i styrelsen, ju fler vi är
desto lättare blir det.
Som ni ser har vi mycket som vi jobbar
med men ser även utmaningar framöver
med att tex dra igång ett Alag inom
både innebandy och fotboll så känner
du att du skulle kunna hjälpa till och
stötta i något lag eller i någon av våra
arbetsgrupper hör av dig till någon i
styrelsen gärna genom mail
braasgoif@gmail.com eller telefon.
Kontaktuppgifter och telefonnummer
hittar ni på hemsidan
www.laget.se/braasgoif
Styrelsen

Braåsgymnas
terna
Vi hälsar gamla och
nya gymnaster
välkomna till en ny
termin. Våra olika
grupper startar antingen vecka 34
eller 36. Vad som gäller för din
grupp hittar du på vår hemsida
www.braas.se/gymnastik. Nya
gymnaster tas emot under de tre
första veckorna på terminen
(föranmälan och provträning krävs
för några av grupperna, se
hemsidan)
Vår förening drivs helt av ideella
krafter och det pågår ständigt ett
arbete för att få ekonomin att gå
ihop. Just nu jobbar vi extra för att
möjliggöra inköp av nya redskap.
Som en del av detta kommer vi att
under vecka 36 och 37 genomföra
en insamling av PETflaskor och
burkar. Obs! vi tar även emot
skadade och importerade burkar.
Har du några du vill skänka tar vi
tacksamt emot i sporthallen
Måndag 4/9 och 11/9 kl. 1721
Tisdag 5/9 och 12/9 kl.1718.30
Onsdag 6/9 och 13/9 kl. 1721

Salong Sunshine
Hej jag är den nya frisören i Braås,
Shaho Haweazy
Öppettider: Mån  Lörd 10:00  18:00
Tel: 0765864734
Sjösåsvägen 23, 36042 Braås

Equmeniakyrkan
Braås

Scenpgram
Braåsfestivalen

►Söndag 27/8 kl 16.00

► 14.00 Musik från scenen, Green Line
Travellers
► 14.05 Ordföranden Ingela Blad och
Kurt hälsar alla välkommna
► Östers IF presenteras på scen
► 14.15 Magic Markus
► 14.55 Braås stipendieutdelning
► 15.00 Lilla Braåsloppet
► 15.10 Agility del 1
► 15.45 Prisutdelning Lilla Braås
loppet
► 15.55 Godisregn
► 16.00 Mojje
► 16.45 Agility del 2
► 17.00 Kurt tar över scenen
► 17.05 Lottdragning Stora
Braåslotteriet
► 17.15 Avslut från scenen

Tjernobylbarnens Oas.

►Torsdag 31/8 17.0019.00
Messy Church med Pastor Mia och
Sofi.

►Söndag 3/9 10.00
Pastor Mia Medlems intag.

►Söndag 10/9 10.00
Bön.

►Söndag 17/9 10.00
Marcusmässa.

►Söndag 24/9 10.00
Evangelistkvartetten Kyrklunch.

►Torsdag 28/9 1719
Messy Church Pastor Mia och Sofi.

►Söndag 1/10 10.00
Gudstjänst i Alstermo.

►Söndag 8/10 10.00
Gudstjänst med Pastor Mia.

►Söndag 15/10 10.00
Marcusmässa.

►Lördag 21/10 9.30
Frukost med tema Tala i tro.

►Söndag 22/10 10.00
Gudstjänst Pastor Mia.

►Torsdag 26/10 1719

Resan till Öland

Messy Church med Pastor Mia och
Sofi.

Här kommer ett bidrag från oss som
arrangerar den årliga bussresan...
"Även i år åkte en buss full med våra
nyanlända till Öland. Det blev en
fantastisk dag med bad och sol och god
mat hos Braåsölänningarna i Djupvik.
Tack ännu en gång till Marianne,
Veronica och AnnSofi samt Sjösås
församling och Internationella vänner
som sponsrade."

Medlemsmöte i
Braåsbygdens
Företagarklubb
►Onsdagen

den 20 september
2017 kl 18.00

på Little Rock Lake Base Camps
restaurang.
Gäst vid vårt möte är Willis Thulin,
skapare av företaget
Thule som är världsledande i ’produkter
att på biltaket’.
Thule finns i Hillerstorp i Gnosjö
kommun och Willis Thulin
kommer att prata om gnosjöandan,
bland annat om hur
företagen där samarbetar.
Gamla och nya medlemma är
välkomna. Kontakta Gunilla Schwab
– 0763748548, Arne Johansson – 070
5379611 eller John Sjögren
– 047431066.

Bengt Johannisson,
styrelseordförande

Braåsbygdens Företagarklubb
MÖT BRAÅRSBYGDENS
FÖRETAGARKLUBB PÅ
BRAÅSFESTIVALEN DEN 2
SEPTEMBER
I och kring vårt marknadstält kommer
vi att:
▬Informera om vår verksamhet
och välkomna nya medlemmar
▬Erbjuda alla festivaldeltagare att
testa sina talanger som företagare
och entreprenör. Vinnare får pris.
▬Låta några av våra företagare
presentera
sig kortfattat (2 minuter var!)
▬Avslöja och premiera
ÅRETS ENTREPRENÖR i Braås
Välkomna!

Klubbstyrelsen

Braås keri AB
0års ubileum
Lördagen den 2/9 2017

Öppet hus på åkeriet
karevägen 1 Braås kl
11 301 00
Mingel
Visning Volvo personbilar
Tipspromenad
Specialfordon för Prefab
transporter
Korvochläsk
Första lastbilen från 1927
Moderna kranbilar
Sveriges största grusbil
ton

Varmt välkomna!
Lars, Håkan och Fredrik
Braås keri B

0

Stellas ostkaka tar emot beställning utav ostkaka.
Här finns även möjlighet att boka logen och hajkplats för
konferens, event, bröllop och familjefest.
Välkommen också att fika och handla bröd och ostkaka i butiken
– sista lördagen varje månad året ut öppet 11 16 För mer info
välkommen att ringa Christel: 076 846 81 25
Vi finns på facebook  Stellas ostkaka

Träning är Livet!
Hej alla träningsglada, hoppas att ni har en bra sommar och att
ni är sugna på att dra igång träningen igen  för det är vi
Vi startar på måndag 14/8!!!!
Såhär kommer veckorna se ut:
Måndagar: Tabata 19:0020:00  här jobbar vi med vår egna
kropp, både i styrka, uthållighet och kondition. Jobba 20, vila
10. Roligt, utmanade och svettigt. instruktör Laura.
Tisdagar: Mage/Rygg 20:0021:00 Fokus på bålen och
ryggen som är en viktig punkt i vår kropp. Här jobbar vi med
uthållighet och styrka och vi garanterar träningsvärk!
instruktör Laura.
Torsdagar: Bootcamp/Cirkelträning ute så länge vi vill och
tills det är bra väder. 19:0020:00  Ett alltiallo pass som
passar alla, det blir både tufft, roligt, svettigt och utmanande.
samling vid Braås gympsasal. Instruktör Lisa.
Alla andra pass kör vi inne i Braås gympasal.
Alla pass kostar 20 :
Alla är välkomna, alla passen är anpassade till alla, man kör på
sin egna nivå och efter sina egna förutsättningar.
Åldersgräns 15 år.
Hoppas att vi ses och att ni är laddade för nya utmaningar och
nya träningspass.
Frågor funderingar hör av er till Lisa Bengtsson på
telefonnummer: 0709483175

Hembygdsaktuellt
Ute blåser mellan varven sommarvind när det inte regnar. Tur
har vi haft med alla Scensommaraktiviteter eftersom det bara
har regnat och blåst lite vid något tillfälle. Tack kommunen för
fantastiska programpunkter! Pilgrim avslutade i helgen med
svängig country och blues och vi cirka 100 i publiken njöt.
Våffelsäsongen avslutas den 27 augusti så har du inte avnjutit
en våffla ännu så gör det! Parken har haft många besökare som
alla har förundrats över hur frivilliga krafter har lyckats så väl
med underhållet av stugor och blomsterprakt.
Hösten närmar sig långsamt men säkert. Då har vi bland
annat planerat för egen fermentering och tabberas i Lindgrens
anda. Nyfiken? Kolla Brasan och affischering!

Hembygdsföreningen/Ullabell Johannisson
ag h älper dig med föl ande saker
Balansering
Däckomläggning
Däckskifte
Försäl ning av däck
Förvaring av sommar vinterdäck.
c o Le ens väg
karevägen 1 363 42
Braås Tel 072240 70 07 Epost
uffes.dackservice gmail.com

