Program för Hemsjö hembygdsförenings verksamhet 2018

Medlemsavgiften är150kr /år
och person.
För uthyrning och bokning
av Hea, ring Gunn Pennings,
tel: 0322-50666.
Föreningens ordförande är Stina Risne
tel: 0730-41 24 56
Hembygdsföreningens Pg: 671570-0
och Bg: 423-0579.

Hembygdsgården Hea

Hemsida: www.hemsjobygden.se, vi
finns också på Facebook.
Vi vill gärna ha medlemmarnas mailadresser. Ni kan antingen maila till
stina@hemsjobygden.se, eller registrera
er på hemsidan.
Väl mött!

Cafékvällar - Vandringar - Valborgsmässofirande- Midsommarfirande - Grötfest - Årsmöte
Hembygdsdag - Julmarknad
- Vårmarknad Julpyssel - Öppet hus för skollovslediga Kurser och studiecirklar
Uthyrning av lokalen - Arbets(medlems-)träffar

hemsjobygden.se

Hemsjö hembygdsförening

Välkommen!
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Kurser och studiecirklar i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

GOTT NYTT ÅR 2018!

Styrelsen vill samtidigt med
denna något sena önskan även tacka alla dem
som på olika sätt ställt upp för hembygdsföreningen under 2017.
Många medlemmar bidrar med sitt intresse och
med sin nedlagda tid och ett litet antal, särskilt
aktiva, ställer alltid upp för att allt skall fungera
för oss alla. Det kan vara såväl vid genomförandet av våra olika arrangemang som vid arbeten
på vår fastighet. Tack till er alla!
Vi tackar även föreningens olika sponsorer som
stött vår verksamhet.
När vi nu bifogar vårt program för 2018 tillsammans med ett inbetalningskort på medlemsavgiften hoppas vi att våra olika inslag kan intressera och att vi möts på HEA!

Lär känna din hembygd, forts. termin 4, från
måndag 5/2, Ledare: Ingrid Ohlson

Lär känna Hemsjös närmaste gränsbygder,
termin 2, Ledare: Lennart Nilsson

Slöjdklubben, för ungdomar, 7-12, på söndagar, start i februari. Ledare: David FredrikssonNygård och Stina Risne

Studiecirkel ”Spinna ull på slända eller
spinnrock”
Ledare: Elisabeth Johansson och Stina Risne

Med hälsningar
Styrelsen
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Grötfest, 13/1 2019, kl
16.00

Arbetsträffar på hösten äger rum:
14/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10,
30/10, 13/11, 27/11, 4/12, 15/1-2019

Detta händer under våren
2018 i
Hemsjö hembygdsförening

”Vi sålde våra hemman” bygdespel/musikal
28/1 kl 15.00 i Församlingshemmet. 70kr inklusive fika.
Öppet hus för skollovslediga, v. 7
Tisd. 13/2 och torsd. 15/2 kl 10-12

Ta gärna med vänner och bekanta till föreningens aktiviteter.

VÄLKOMNA!
Med reservation för ändringar, se hemsidan eller vår anslagstavla.
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Cafékväll, 21/2, 19.00, Visning av filmen ”Ett
år med arbetshäst från Ryasjö” Lars Lindeberg.
Servering.
Årsmöte, 11/3 kl 16.00, Hembygdsföreningen
bjuder på fika. Underhållning. Detta är också
kallelsen till årsmötet. Välkomna!
Cafékväll, 28/3, 19.00, Ingemar Zachrisson
berättar om sin nya bok, ”År med får”, servering.
Valborgsmässofirande, 30/4 19.00, se annons.
Fortsätt på nästa sida!
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Torpvandring till Ljungdals
soldattorp, 5/5.

Detta händer under hösten
2018 i
Hemsjö hembygdsförening

Samling vid Hea, parkeringen kl
10.00, ta med eget fika.

Gökotta, 10/5, samling
06.00,vid Kärrmans brevlåda i Ryd.

Medlemsresa, till Halland, måndagen den 21/5.
Loppis på Hea, 9/6, se annons, Servering
Midsommarfirande, 22/6, Kl 10.00 kläs stången. Stången reses kl 15.00, lekar, folkdansuppvisning.
Servering.
För mer info. se annons, hemsjobygden.se och Facebook
Du som är intresserad av vår verksamhet är varmt välkommen till Hea varannan tisdag mellan kl. 9-12.
Kom när det passar dig/er till en stunds trevlig samvaro. Vi utför då lite löpande sysslor och avslutar med
fika vid 11- tiden. Ju fler vi blir desto trevligare. Kom
gärna med nya idéer, synpunkter och önskemål om vår
verksamhet.

Träffarna äger rum: 23/1, 6/2, 20/2, ,6/3,
20/3, 3/4, 17/4, 3/5 (obs! dag), 15/5, 29/5,
12/6, 26/6 .
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Hembygdsdag/
Höstmarknad, 2/9, kl 11-16
Lokala odlare och hantverkare säljer sina produkter. Servering.
Vandring, 15/9,Vandring från transformatorn
vid Ömmern till Tollered. Ta med eget fika! Se
annons.
Cafékväll, 19/9, ordf. i Skallsjö hembygdsförening, Karl-Erik Karlsson berättar om Tollered.
Servering.
Cafékväll, 24/10, Kersti Ingeborn och Evald
Johnsson berättar om Ödenäs. Servering
Julmarknad med hantverkare från bygden,
söndagen den 18/11, kl 11-15. Servering.
Julpysseldag med bl.a. ljusstöpning, 1/12,
10-13. Servering

Fortsätt på nästa sida!
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