
 

 
Medlemsbrev Sommaren 2018  
 
 
I årets första medlemsbrev presenterar vi sommarens alla events och arbetsdagar. Under våren 
2018 har det bildats en ny Infogrupp och första fokuset i våras har varit att få igång Facebook, 
Instagram och våra arbetsdokument på G-drive. Infogruppen tänker sig  att skicka tre stycken 
“säsongsmail”, våren - för att berätta vad som händer under sommaren. Sensommaren/hösten 
kommer ett brev som berättar hur det gick och ett vinterbrev som berör årsmöte och uppstart av 
ny säsong. Detta är det första av de 3.  
Det kommer också skickas ut en undersökning bland er medlemmar via Kerstin om hur ni 
upplever våra medlemsmöten i Sambruket, men det kommer separat från Kerstin.  
 
Nu skall vi presentera kommande händelser över sommaren, vi ser fram emot att se dig på 
Klockaregården och Ankhult i sommar. 
 

 
 
        Events  

26-27/5 Bi-odlarkurs på Klockaregården.
Med Patrick Sellman. Mer info på sambruket.se 
 
3/6 Sösdalarundan 
Klockaregården håller öppet hela dagen. Vi visar 
gamla jordbruksmaskiner, säljer växter och fröer och 
Fjorgyn har öppet sitt fik och säljer tårtor och glass. 
 
30/6 - 1/7 Permakulturdagar på Ankhult 
2-dagars kurs av Kicki Bobacka. Anmälan som 
medlem i Sambruket är gratis. Ni kan sova över i tält. 
Mer information kommer från Kicki och finns på vår 
hemsida.  

 
       30/6 Rundvandring i våra odlingar 200 kvm Grönsaker  
       Karin Jansson visar runt. Kurs av Holma Folkhögskola 

                                                                   på Ankhult. Kolla här  
 
 

http://www.sambruket.se/
http://www.holmafolkhogskola.se/event/2000-kvm-gronsaker/


 

 
 

   
21-26/8  Degrowth Konferens i Malmö. Sambruket 
är med och presenterar hur vi arbetar och verkar i  
dagens Omställnings Sverige.  
https://malmo.degrowth.org/ 

 
 
 
 
 
 

 
Arbetsdagar kl. 10-15 på Ankhult.  
 
19/5 Allt skall ner i jorden! 
Vi har under våren arbetat mycket med vår jord och  
Förodlat både hemmavid och i växthuset. Idag är dagen  
då det sista skall ner i jorden. Ta med fika och 
arbeta med oss på Ankhult!  
 
20/5 Temadag Halm  
Höet i ladan skall användas och ut i odlingen! Dagen
delas upp i två pass där de ena passet är odling och det 
andra är att bära hö. Detta är ett öppet event för alla att
delta i. Ta med fika och glatt humör! Kaffet finns på plats!  
 
16/6 Arbetsdag  
En stor arbetsdag där alla är välkomna att hjälpa 
till sker en gång i mitten av månaden. Ta med fika  
och lunch och arbeta med oss på Ankhult och njut  
av sommaren tillsammans! Vi arbetar med nuvarande 
projekt och pratar om framtida projekt tillsammans!  
 
14/7 Sommarfesten 
Under samma dag som vår Sommarfest har vi också en 
gemensam arbetsdag . Rune Forssén kommer skicka ut 
mer info under sommaren vad som kommer hända just denna dag!  

https://malmo.degrowth.org/


 

 
18/8 Arbetsdag  
En stor arbetsdag där alla är välkomna att hjälpa 
till sker en gång i mitten av månaden. Ta med fika  
och lunch och arbeta med oss på Ankhult och njut  
av sommaren tillsammans! Vi arbetar med nuvarande 
projekt och pratar om framtida projekt tillsammans!  
 
 

 
Medlemsmöten kl 13-15 - !!OBS!! Ny plats, ny tid.  

 
20/5, 17/6, 15/7 och 19/8 på Ankhult 
Den 20/5 är det medlemsmöte, alla som vill är välkomna 
till Ankhult för att först vara med under vårt medlemsmöte 
klockan 13-15 före och efter arbetas det med vårt halm. 
Temat för mötet är hur du som medlem vill ha information 
från oss i Infogruppen. Fokuset under mötet kommer vara 
en öppen diskussion och fika och samtala tillsammans.

 
 
 
Fester  
Sommarfest på Ankhult 13-14 Juli  
Under dessa dagar är alla välkomna till Ankhult för  
knytiskalas, dans, yoga, bada i sjön och umgås tillsammans.  
Det finns också tillfälle att kolla till våra odlingar och se  
hur långt odlingsgruppen har kommit och vad de odlar i år. 
Inbjudan till detta kommer komma längre fram och om ni 
har frågor är det Rune Forssén som skall kontaktas.  

 
Välkomna!  

 
Mer information hittar du alltid på vår hemsida, vår Facebook, vår Instagram och i våra mail för 
varje cirkel. Sambruket i Sösdala är det du skall söka på för att hitta oss!  
Vi ser fram emot att träffa dig i sommar!  
 
/  Nina och infocirklen.  

http://www.sambruket.se/
https://www.facebook.com/sambruket/
https://www.instagram.com/sambruket_i_sosdalabygden/?hl=en

