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Trivselföreningen
Konstrunda på Hotel Tylösand
Nu har vi äntligen möjlighet att få gå en konstrunda på
Hotel Tylösand med vår guide Malin Henningsson.
Vi träffas måndagen den 21 april kl. 16.00 i lobbyn
(receptionen) på hotellet och därefter bjuds det på bubbel
och konstrunda.
Detta är en kostnadsfri aktivitet av Trivselföreningen och vi
önskar alla varmt välkomna!
För anmälan eller vid frågor vänligen skicka ett email till:
asabringevall@hotmail.com
Eller ring/skicka ett sms till: 0730-700 601
Trivselföreningen Tylösand
Genom ordförande
Åsa Bringevall Torstensson
Medlemskap för Trivselföreningen är 150: - och betalas till
bankgiro 5788-6640.

Besök gärna: www.tylosandsnytt.se
/Styrelsen Trivselföreningen

Vårens städdag i Tylösand!
Våren är här och nu är det återigen dags för den stora
städdagen i Tylösand!
Vi träffas vid Kurts kiosk klockan 10.00 söndagen den 27
april.
Anna och Bille i Trivselföreningen tar emot alla som kommer
och delar ut säckar, pinnar att plocka skräp med samt delar
in alla i grupper och hänvisar område. Alla är välkomna att
hjälpa till, stora som små, efteråt bjuder Trivselföreningen
på dagens lunch på Halmstads Golfklubb.
Vi träffas ca. kl. 12.00 för lunch på golfklubben.
Glöm ej att skriva upp ditt namn på de listor som kommer
att finnas vid Kurts kiosk när vi samlas, då är ni garanterad
lunch.
För anmälan till städdag och lunch eller vid frågor vänligen
skicka email till: anna@defour.se
Tel: 070-553 49 70 (det går även bra att skicka sms)
Vi ses!
Tylösands Trivselförening
Genom ordförande
Åsa Bringevall Torstensson

Fiber i Tylösand!
Michael Bosson i Tylösands Trivselförening driver frågan om
Fiber i Tylösand.
Självklart ska vi ha Fiber i Tylösand.
Anmälningar har kommit in men vi behöver fler så gå in på
http://FIBERTILLVILLA.SE/VILLA/ och anmäl ditt
intresse idag!

Vid frågor kontakta gärna:
Michael Bosson
Tylösandsvägen 29302 73 Tylösand
070-6001405
michael.bosson@seb.se

Hotell Tylösand
BO KASPERS ORKESTER 12/4
Den 12 april kommer Bo Kaspers Orkester till Hotel
Tylösand. Vårens turné blir speciell för bandet. I och med
Bo Kasper Sundströms medverkan i programserien "Så
mycket bättre" hösten 2013 har hela deras repertoar fått
ny luft under vingarna och Bo Kaspers Orkester lovar att ge
det publiken vill ha med nytt och gammalt, tolkningar och
överraskningar.
Läs mer här http://www.tylosand.se/bo-kaspers-orkester
DAGSPA
Njut en hel dag på The Spa från 625 kr/person
Följande ingår:
•

Fri tillgång till spa, gym och träningspass

•

Lunch

•

Lån av badrock och handduk

•

Frukt, vatten, te

Läs mer på http://www.tylosand.se/dagspa-2 eller ring 035333 75
Påskbuffé 19/4
Fira påskafton vid havet med familjen och vännerna. Njut av
stor påskbuffé lördag den 19 april i Restaurang Tylöhus med
kalla och varma delikatesser som hör påsken till. På
varmbuffén trancherar kocken lamminnanlår och sist men
inte minst väntar ett läckert dessertbord.
DATUM Lördagen den 19 april. Från klockan 19.00 i
Restaurang Tylöhus
PRIS 395 kr/person, 0-5 år fritt, 6-12 år 75 kr/barn

BOKA 035-17 23 60
Snart kommer en god nyhet till Tylösand
Leif snickrar för fullt just nu på vår goda nyhet. I mitten av
maj är grillbesticken redo och tomatsåsen färdigputtrad då slår vi uppdörrarna för Leifs Bar & Grill!
Håll utkik efter mer info på http://www.tylosand.se och på
vår facebooksida http://www.facebook.com/hoteltylosand

Dagspa på The Spa
När du är vår spagäst över dagen ingår följande:
• Fri tillgång till spa, gym och träningspass
• Lunch inklusive vatten eller lättöl och kaffe
• Lån av handduk och badrock
• Frukt, vatten och te
PRIS måndag-onsdag 535 kr, torsdag–söndag 625 kr
Dagspa med 50 min behandling 995 kr
BOKA 035-333 75
På scen i sommar
Vi är glada att kunna presentera följande artister som
kommer att stå på Solgårdens scen i sommar:
PREMIÄR med Tylörocken – 28 juni
Ulf Lundell- 9 juli
Badjävlar - 20 juli
Nationalteatern - 23 juli
Sweet, Slade & Smokie - 30 juli
Hoffmaestro + support - 6 augusti
AVSLUTNING med Tylörocken – 9 augusti
AFTER BEACH – alla dagar mellan 28 juni – 9 augusti från kl
16 på Solgården

Läs mer på http://www.tylosand.se/pa_scen
Hotel Tylösand
Besöksadress: Tylöhusvägen 28, 302 73 Halmstad |
Postadress: Box 643, 301 16 Halmstad
Växel: +46 (0)35 305 00 | Fax: +46 (0)35 324 39 | E-post:
info@tylosand.se | Web: http://www.tylosand.se

S:t Olofs kapell
Mars.
Gudstjänst
Söndagen den 30 mars kl.17.00
Präst. Börje Finnstedt
Organist. Örjan Kappelin

April.
Emmausvandring annandag påsk
VI STARTAR VANDRINGEN VID S:T NIKOLAI KYRKA KL
13:00 och följer Prins Bertils stig mot S:t Olofs kapell.
Vissa sträckor vandras i reflektion, tystnad och bön.
VI NÅR S:T OLOFS KAPELL ca KL 17:30 och där bjuds det
på soppa.
VI FIRAR EMMAUSMÄSSA I S:T OLOFS KAPELL KL 18:00
När Jesus, efter vandringen, låg till bords med dem tog han
brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då
öppnades deras ögon och de kände igen honom.
PRAKTISK INFORMATION
Ingen anmälan. Ta ”kläder efter väder”. Medtag eget
fika/matsäck.

VANDRINGSLEDARE, SOM OCKSÅ BESVARAR
EVENTUELLA FRÅGOR
Amelie Junger, diakon Söndrum-Vapnö församling, tfn 03516 13 09
Jan Svedenfors, diakon Snöstorps församling, tfn 035-17
97 41
Elisabet Kling, diakon S:t Nikolai församling, tfn 0352822107

Maj.
Sommarsäsongen startar den 12 maj i S:t Olofs kapell.
Prästen Kjell-Ove Nilsson och vår trogne organist sedan
många år Henrik Cervin, anländer måndagen den 12 maj och
med det startar en ljuvlig och hektiskt tid i S:t Olofs kapell.
Vigslar och dop avlöser varandra varje lördag.
Söndags Gudstjänsterna flyttar fram tiden till kl.18.00.
Gudstjänster i maj.
Söndagen den 18 maj kl.18.00
Söndagen den 25 maj kl.18.00
Präst: Kjell-Ove Nilsson
Organist. Henrik Cervin
För ytterligare information om gästartister m.m
se anslagstavlan vid kapellet.

Konfirmation
Har ni ungdomar som vill konfirmera sig? Det är dags att
anmäla sig till sommaren 2016 - 2017 om man vill vara säker
på en plats. Inga lediga platser 2015.

Medlem
Stöd gärna S:t Olofs kapell genom att bli medlem.
Föreningen är beroende av medlemsavgifter, sponsorer och
andra välvilliga bidrag för sitt arbete med att bevara
kapellet och de kringliggande byggnaderna.
Medlemsavgiften är 200:-/år per person eller
300:-/år per familj.
Bankgiro: 604-2394 eller Plusgiro: 29 10 81-8

För medlemskap i föreningen S:t Olofs kapell och
konfirmationsanmälningar kontakta kansliet på 035-308 07.
info@sanktolofskapell.se
pia.sanktolofskapell@gm

GÖRVIKSFISKAR´N
0705-157983
Öppet inför Påskhelgen
Skärtorsdag 10-18
Långfredag 10-16
Påskafton

10-14

Välkomna

Bra länkar:
Tylösandsnytt

www.tylosandsnytt.se

Tyluddens fritidsby

www.tyludden.se

Restaurang Salt

www.restaurangsalt.se

Halmstad golfklubb

www.hgk.se

Hotel Tylösand

www.tylosand.se

S:t Olofs kapell

www.sanktolofskapell.se

Bussar i Halmstad

www.hallandstrafiken.se

Styrelsen genom
Göran Eklund
goraneklund@telia.com 070-257 27 06

