Harplinge Samhällsförening

NU SATSAR VI PÅ ATT
UTVECKLA HARPLINGE!

Fira nationaldagen

på Aggaredsberget - vi inviger slingan!
Tillsammans med Hembygdsföreningen bjuder samhällsföreningen in till nationaldagsfirande vid Hembygdsgården den 6 juni kl. 14.00. I samband med
firandet så invigs den nya slingan på Aggaredsberget och det gamla klassiska
Aggaredsloppet får liv igen efter 57 år i träda.
Aggaredsloppet genomförs i olika klasser. Anmälan sker på plats och alla kan
vara med!
1. VARVET RUNT – öppen klass för alla åldrar. Gå, lunka eller spring ett varv
och upplev naturen.
2. AGGAREDSLOPPET – dam- och herrklass, 3 km. Vinnaren får äran och ett
vandringspris. Startavgift 40kr (kontant eller swish).

Program 6 juni
•
•
•
•
•
•
•
•

14.00 Välkommen! Musik av familjen Ovik och kyrkans barnkör PAX. Flaggor till alla barn.
14.20 Officiell invigning av slingan på berget. Tal av Lars Püss, ordf. teknik- och fritidsnämnden
14.30 Startskott för Aggaredsloppet (barnklass 0-15 år, dam- och herrklass)
15.30 prisutdelning
Grillning och picknickmöjligheter för alla löpare och besökare – vi bjuder på korv, bröd och dricka!
HIK genomför tipspromenad runt hembygdsgården.
Räddningstjänsten visar upp sig.
Hembygdsföreningen har fika till försäljning.

Följ oss på Facebook Harplinge samhällsförening
eller maila harplinge@outlook.com
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