2015
CUPCAKE KURS
19/3 2015

Annika Sundström, ägare av Lilla Kakeriet, höll i en kvällskurs hur man kan dekorera sina
cupcakes. Ett glatt gäng på sex personer tränade på att spritsa, forma i sockerpasta och
dekorera sina cupcakes i påskens och vårens tecken. Priset för kvällen var 100:-/person
och då stod Lilla Kakeriet för muffinsen, och deltagarna fick en låda för sina små
mästerverk att ta med hem.

2014
FÖRELÄSNING MED LEIF B FRID
11/11 2014

Föreläsning i Eneborg med Leif B Frid som laddade upp och föreläste om det svenska
språket. Det var 15 personer som betalade 50:- och fick en föreläsning på 2 timmar
inklusive fika.
Anordnades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

ÅRSMÖTE
28/9 2014

Årsmöte i Församlingshemmet. Ett tjugotal personer var närvarande och blev också
bjudna på fika av Bygderådet.

ÖRTVANDRING
29/6 2014

Örtvandring med Johanna Senges. Det var en örtavandring med provsmakning, tips samt
idéer om olika örters och växters användning. Efter vandringen var det gemensam fika
vid pulkabacken.
VALBORG
30/4 2014

Valborg startades kl 19.00 vid gamla kiosken och sedan tog vi oss upp till Augustas
backar. Monica Haider var talare detta år. Ca 100 personer tittade på elden.

2013
LOPPIS
24/11 2013

Loppis i Eneborg mellan 14.00 - 17.00. Kaffe och fika fanns till försäljning. Ungefär 100
personer besökte arrangemanget.

2012
VALBORG
30/4 2012

Valborg firades som vanligt med start klockan 19,00 vid gamla kiosken och sedan tog vi
oss upp till Augustas backar. Detta år kom Anton Härder, som Carl Von Linné och höll
talet och så sjöng vi allsång med Ida Karlsson som allsångsledare.

2011
ÖLPROVNING
2/12 2011

Den 2/12 klockan 18,30, bjöd Eneryda bygderåd, i samarbete med Virestad LRF, till
ölprovning i Eneborg. Det var 30 stycken närvarande som testade 6 stycken olika öl och
intog även en tallrik med julmat.

CHRISTER GLADER
18/10 2011

Christer Glader var och underhöll 54 stycken personer i Eneborg om skrattets inverkan
på kroppen, sjöng visor och berättade om sitt arbete som läkare på ett underhållande
sätt. Till detta serverades kaffe, kaka och många skratt.

VALBORG
30/4 2011

På grund av torka valde vi att inte elda denna Valborg, istället bjöd vi på kaffe och kakor.
Tillsammans med ungefär 80 stycken personer gick vi från den gamla blå kiosken upp till
Augustas backar för att sjunga in våren.

WHISKYPROVNING
18/2 2011

Vi startade upp klockan 18,30 i Eneborg och det kostade 450:- /person. Till detta
serverades mat och prova fyra olika sorters whisky. Antalet gäster låg runt 30 stycken.

2010
JULSTUGA
5/12 2010

Den 5/12 2010 anordnade vi julstuga i Eneborg mellan 15,00-18,00. Totalt hade vi runt
85 stycken gäster. Det fanns fika, lotter, ljus och smycken till försäljning.

VALBORG
30/4 2010

Vi startade från gamla kiosken klockan 19,45 och gick i fackeltåg till Augustas backar.
Där tände vi brasan och lyssnade på vårtal av Bodil Hansen. Vi sjöng in våren med bland
Nationalsången samt Blåsippan ute i backarna står. Totalt var vi 75 stycken närvarande
och då var inte de allra minsta inräknade. Ett lyckat valborgsmässofirande!

2009
JULSTUGA
6/12 2009

Den 6/12 var det Julstuga i Eneborg. Uppslutningen var god. För barnen anordnade
scouterna tomtesmyg. Det fanns kaffe med dopp att köpa och vi hade fått tag på ett
antal knallar som visade upp sina varor till mycket förmånliga priser. Vi hade även ett
luciatåg som gjorde succé. GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!!

ENERYDAKVÄLL
27/6 2009

Den 27/6 anordnade vi en Enerydakväll. Under dagen var det derby mellan Liatorp och
Eneryda. Klockan 19.00 på kvällen startade vi upp med underhållning i Värsta Wallmansstil. Det fanns även möjlighet att släcka sin törst i baren samt se en eldshow vid klockan
23.00.

VINPROVNING
13/3 2009

Klockan 18.30 anordnade vi vinprovning i Eneborg. Totalt antal anmälda var 26 stycken.
Förutom vinprovningen ingick även mat, vin, kaffe och kaka i priset.

2008
JULSTÄMNING
23/11 2008

Eneryda bygderåd hade bjudit in Margareta Westström för att tala om julens traditioner.
Det bjöds på glögg och klass 5 i Eneryda Skola hade fika, lotter och sockar till försäljning.

ENERYDADAGEN!
16/8 2008

Den 16/8 2008 anordnade vi Enerydadagen. Det fanns en mängd olika aktiviteter under
dagen, bland annat barnunderhållning, allsång, helikopterturer, pilkastning och
lerduveskytte, marknadsknallar m.m.
Peje från Radio Kronoberg höll i dagen.
Vi hade även bjudit in ANNE-LIE RYDÉ. På kvällen fanns det pub, disco samt
möjlighet till "vanlig" dans.
Totalt betalande besökande till dagen var 305 stycken. Till detta antal kan man lägga till
alla barn under 15 år som gick in gratis.
Mer information och bilder går att hitta på Smålandspostens hemsida.

