Tjörns hembygdsförening

Bräckeliden 103, mellan Kållekärr och Sundsby

Program 2022

Medlemsavgift för 2022 önskas senast sista mars
150 kr för en person, 200 kr för familj

Betala till bankgiro 5807 – 3412 Meddelande: Medlemsavgift. OBS!
Glöm inte namn, adress och e-postadress, om vi inte har den!
Eller swisha till 123 346 64 14 Meddelande: Medlemsavgift
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Kära medlemmar
Tack för att du/ni stöttar Tjörns hembygdsförening genom din/er
medlemsavgift och ett särskilt tack till de många som förra året även
skänkte en gåva. Nu kan vi ägna det viktiga arbetet åt att utveckla,
vårda och sprida kunskap om Tjörns kulturarv! Under verksamhetsåret 2022 hoppas vi kunna återgå till våra traditioner och vanliga
verksamhet. Detta är ett program som vi hoppas kunna genomföra,
men vi vill reservera oss för ev. ändringar.
Vårt nya hus med nya samlingslokalen hoppas vi kunna inviga i vår
och sedan använda själva och även hyra ut. Bygget är något försenat
p.g.a. försenade leveranser, men vi hoppas på invigning i maj. Då kan
vi snart få se en helt ny utställning i den gamla samlingslokalen.
Har du/ni saker att skänka till vår loppmarknad ring då Margaretha
Olofsson 070-778 80 45 Antingen kan vi hämta eller kan ni lämna till
henne.
Väderkvarnarna och Stenstugan
Vill Du besöka kvarnarna kan Du hämta nyckeln
till Stordalskvarnen i gården nedanför tel. 0304-66 00 07
till Fjällebrokvarnen hos Bror Berntsson tel. 0304-66 16 26
Stenstugan på Säby ö kan Du besöka när Du vill.
Trädgården och örtagården på Bräcke, renoverad år 2020, är
medlem i Svenska Trädgårdar Väst & Trädgårdsresan. Är du
intresserad av att hjälpa till i vår vackra trädgård är du varmt
välkommen. Ring Britta tel. 073-505 02 74 el. Christina 073-834 02 12
Vandring med kulturarv
Under museets öppettider på söndagar i sommar kommer man att
kunna köpa en enkel broschyr om vår vandring till kulturarv i trakten.
Hela rundan är ca 4 km lång på vägar och stigar.
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På söndagarna
3, 10, 17, 24 o 31 juli
7, 14, 21 o 28 augusti
har vi
Kaffeservering i vår vackra trädgård
kl. 15 – 18.
Liten loppmarknad på logen

Museet är öppet!

Bräckeliden 103, mellan Kållekärr och Sundsby
Entréer och kaffe mm. betalas med kontanter eller swish till
123-346 64 14

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
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3 april kl. 15.00
Hembygdsföreningens ÅRSMÖTE utomhus på Bräcke
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar, se hemsidan!
Kaffeservering.
30 april kl. 19.30
Valborgsmässofirande med sångkör.
Vårtal av Malin Ringfelter, präst i Valla.
kaffe-, korv o bröd- och våffelförsäljning.

7 maj, kl. 11–14
Kosläpp och Växtmarknad
med LRF och Tjörns Trädgårdsförening.
Tjörns Biodlarförening visar bigården.
Försäljning av växter, (medlemmar i trädgårdsföreningen,
vill du sälja, sms:a Helen 070 607 97 63). Kaffe-, korv o
bröd- och våffelförsäljning.
21 maj kl. 15
Invigning av nya samlingssalen, välkomna!
Program med tal, musik och fika.
Anmälan till Estrid,
estridn@hotmail.com
el. 0304–660467 senast 15 maj
6 juni kl. 15–17
Nationaldagsfirande
Hembygdsföreningen deltar i
kommunens eventuella firande
i Stenkyrka och på Tyft.
Foto Ragnar Karlsson
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24 juni kl.13.00
Dansen kring midsommarstången börjar
Traditionellt midsommarfirande, innan dansen klär vi
stången. Sedan lekar, lotterier, kaffeservering.
Eventuellt
Kan det bli fler programpunkter i juli, se hemsidan.
23 juli kl. 15–17
Tjörndräktens dag
Kom och visa din dräkt, lyssna till historien kring skapandet
av folkdräkten och om vad som finns av originalplagg på
museet. Musik och ev. folkdanslag, korv o bröd, kaffe mm.
Alla som bär eller har med sig dräkt får gratis kaffe.

Foto Gert Alenhall
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30 juli kl. 11–14
Stor loppmarknad och AUKTION
Vill du sälja egna loppor, hyra bord eller ta med eget, anmäl
till Margaretha Olofsson 070-778 80 45, pris 100 kr.
Kaffeförsäljning.
3 augusti kl. 11 – 13
Äldredag utomhus vid vackert väder
Kaffeservering på gräsmattan och
underhållning.
7 augusti kl. 11.00
Gudstjänst på Bräcke
Kyrkkaffe med dopp.
27 augusti kl. 14–17
Barnens Dag på Bräcke
Detta är en dag för alla barn! De får prova på att spinna
garn, gå i skolan på mormors vis, köpa karameller i strut,
kavla deg, smaka vedugnsbakad brödkaka, tvätta på
tvättbräde, kela med djuren, m.m. Museet är öppet.

3 september kl. 11 - 14
Skördefest med trädgårdsföreningen
Se deras program på www.tjornstradgardsforening.se
Kaffeservering.
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Fjällebrokvarnen har renoverats och fått
delvis ny panel och hätta! Välkomna upp till
kvarnen, här är fint att ta med fika och sitta o
njuta av utsikten!
Upp till Stordalskvarnen är det något mer
krävande att gå, men i gengäld får man en
strålande utsikt. Väl värt en utflykt en
sommardag med fika i ryggsäcken!

Kallelse till Årsmöte 2022
söndag den 3 april kl. 15.00
utomhus
på Bräcke hembygdsmuseum

(nya huset är inte slutbesiktigat då)

Stadgeenliga förhandlingar
Kaffeservering

Om vi inte har din e-postadress eller du har bytt den, vill vi gärna att
du skickar ett ”hej” med ditt namn till
tjornshembygd@gmail.com
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Avsändare Tjörns hembygdsförening
c/o Eva Ericsson
Grubbehagen 6
47162 Höviksnäs
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