
Huvudet som vanligt men med ett nytt tillägg:  Varannan tisdag kl. 18.00 

Sång och musikkvällar – ledare, Mats Nygård och varje onsdag kl. 18.00  - 

LeTa  Ne Jir – En träff där vi pratar om utveckling inom vårt område . 

Avslutningen på annonsen som tidigare 

Sätt in bilder till de olika arrangemangen 

- 8 oktober kl. 18.00 LeTa Ne Jir – Vi träffas för att prata om 

Utvecklingsideer i vårt området 

- 9 oktober kl. 18.00   Lars Bergström, Morjärv besöker Lansjärv. 

Berättar om ”Hela Sverige skall Leva” 

- 14 oktober kl. 18.00   Sångträff med Mats Nygård 

Alla sångintresserade hälsar vi välkomna till 

träffarna. Kom, sjung och umgås med oss. 

- 15 oktober kl. 18.00 LeTa ne Jir – Vi träffas för att prata om

   utvecklingsideer i vårt område 

- 22 oktober kl. 18.00 LeTa ne Jir – Vi träffas för att prata om

    utvecklingsideer i vår område 

- 24 oktober kl. 13.00   FN Dagen – musikstund med fika 

- 26 oktober kl. 19.00   Vintertiden börjar – Trivsel Bingo 

- 28 oktober kl. 18.00  Sångträff med Mats Nygård 

- 29 oktober kl. 18.00 LeTa ne Jir – Vi träffas för att prata om 

   utvecklingsideer i vårt område  

- 2 november kl. 11.00  Kyrkan Lansjärv – Obs! tiden 

Minnesgudstjänst med Mats Nygård. 

Kyrkokören deltar.  

- 5 november kl. 18.00 LeTa Ne Jir – Vi träffas för att prata om 

   utvecklingsideer i vårt område 

-  6 november kl. 18.00 Gustav II Adolf dagen – Trivsel Bingo med 

   Gustav Adolf bakelse 

- 11 november kl. 18.00   Sångträff med Mats Nygård 

- 12 november kl. 18.00 LeTa Ne Jir – Vi träffas för att prata om

   utvecklingsideer i vårt område 

 



- 19 november kl. 18.00 LeTa Ne Jir – Vi träffas för att prata om

    utvecklingsideer i vårt område 

- 22 november kl. 18.00 Trivselbingo med fika 

- 23 november kl.14.00  Kyrkan Lansjärv – Maria Pettersson  

- 25 november kl. 18.00  Sångträff med Mats Nygård 

- 26 november kl. 18.00 LeTa Ne Jir – Vi träffas för att prata om

   utvecklingsideer i vårt område 

- 6 december kl. 13.00 En liten trevlig Jullunch med Lucia 

- 9 december kl. 18.00  Sångträff med Mats Nygård 

- 10 december kl. 19.00   Nobel dagen med Trivsel Bingo 

- 24 december kl. 21.00  Kyrkan Lansjärv - Fira julaftonskväll i kyrkan 

 

 

Oj, det blev mycket……….. Jag måste ta bort den 1 november gällande Älgfesten 

och Trivselkvällen den 15 november. Jag har inte fått OK från jägarna eller från 

Ortens Patrasker. Kanske detta kommer under dagen eller under morgondagen. 

Ifall jag får ett  OK under dagen skickar jag detta till Er. 

 

Lägg märke att det har tillkommit saker samt att jag tagit bort aktiviteten den 23 

december . 

 

- 1 november kl. 15.00    Älgfest för bybor i Lansjärv – Pris: 20/person

                       Välkommen! Lansjärv VVO 

 

 

-  

- 15 november kl. 18.00 Trivselkväll med musik av Ortens Patrask,

    Morjärv och med en ”Tre rätters middag” 

    OBS! Anmälan till middagen: 070-551 53 49

    senast 12 november 


