
  HFK-aktiviteter 2021 
 
Vårterminen 2021 
Under våren håller vi avstånd och hoppas på en möjlighet att fira in sommaren med sedvanlig 
picknick på skolgården. Info kommer längre fram. 
 
Hemsidan www.håstad.se kommer att uppdateras mer kontinuerligt med information som 
berör Håstad. Håll utkik där framöver (och meddela om du har någon information som du vill 
dela där). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Höstterminen 2021 
Vi planerar för ett fullspäckat höstschema för alla åldrar.  
 
21 aug Äventyrsdag 
 Höga höjder. 
5 sept Vandring 

Gemensam utflykt till vacker natur. 
2 okt Håstads äppeldag 
 Äpplen, must och grill på skolgården. 
23 okt Snickeri i snickeriet 
 Pyssel och snickeri. 
30 okt Halloween för alla läskiga typer 
 Halloweenpyssel och godisrunda. 
13 dec Luciafirande med kören Grannlåt i Håstad kyrka 
 HFK bjuder på glögg och pepparkakor efteråt. 
 
 
Uppdaterad information kommer via mailinglistan h-stad@googlegroups.com (bli 
medlem genom att skicka ett mail till h-stad+subscribe@googlegroups.com) och på 
Facebook-sidan Härliga Håstad. Info finns också på hemsidan www.håstad.se. 

http://www.h%C3%A5stad.se/
mailto:h-stad@googlegroups.com
mailto:h-stad+subscribe@googlegroups.com
http://www.h%C3%A5stad.se/
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Körsång för vuxna 
Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.  
Mer info Gunnel Darljung (gunnel@darljung.se). 
 
 
 
 
 
 

Hyr bord, stolar och tält 
 
HFK har tält, bord och stolar till uthyrning för 
alla som bor i byn eller är medlemmar i HFK 
(hyran är 300 kr). Läs mer på www.håstad.se 
eller kontakta någon i HFK:s styrelse vid 
intresse. 

 
 

Medlemsavgifter: 
 
Barn: 50 kr /år 
Vuxna: 100 kr /år 
Pensionär: 50 kr /år 
Familj: 200 kr /år 
 
Medlemsavgifter 
betalas till postgiro:  
23 49 24 -9 

Är det något du undrar över? Kontakta någon i 
styrelsen. 
 
Eskil Jakobsson – eskil@jakobsson.space 
Johanna Persson – johanna.ch.persson@gmail.com 
Moa Åhnberg – moa_ahnberg@hotmail.com 
Henrik Boo – henrik.boo@gmail.com 
Anders Olsson – anders.olsson@mah.se  
Maryna Blurock – maryna.blurock@gmail.com 
Åsa Macario – asamacario@yahoo.se  
Gregorio (Tulo) Macario – gregmacario@yahoo.se 
Petra Neumann – petraneumann85@gmail.com 
Johanna Prieto Ek – jojoakut@hotmail.com 
 
www.håstad.se – Facebook:Härliga Håstad 

 
Obs! Vi vill informera om att klubben inte har tecknat någon  

olycksfallsförsäkring för deltagarna i våra aktiviteter. 
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