Villstads
Hembygdsförenings
sommarprogram 2018
Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen
och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och
servering i Hembygdsgården.
Torpvandring
Torsdagen den 14 juni kl. 18.00 (obs tiden) inbjuds alla
till torpvandring på Klockaregårdens marker. Samling på
Villstads kyrkbacke. Torp vi besöker blir Nordanskog,
Sunnanskog, Rödjan, Brunnsvik, Lilla Hyltan och
Åttingen. Övriga torp i roten kommer också att omnämnas. Ta med
fikakorg. Kläder och skor för skogspromenad.

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården
Midsommardagen den 23 juni kl. 15.00. inbjuder vi
tillsammans med Svenska kyrkan till friluftsgudstjänst i
Hembygdsgården. Servering. Vid regn är vi i
Östanskogsstugan. Stugorna och museet är öppna.

Kyrkogårdsvandring på Villstads kyrkogård
Torsdagen den 28 juni kl. 19.00 är alla välkomna till en rundvandring
på Villstads kyrkogård. Vi kommer att berättar om några människor
som levt och verkat i bygden. Kläder efter väder. Servering i
församlingshemmet efter vandringen.
Arr: Hembygdsföreningen – Villstads församling.

Grömsing, illbatting och mösapytta
Torsdagen den 5 juli kl. 19.00 i Östanskogsstugan
En kväll när vi får tillfälle att berika vårt språk med
några lämpliga dialektord från Västbo härad.
Stugorna och museet är öppna.
Våffelservering och lotterier.

Slåtterkväll i Hembygdsgården
Torsdagen den 2 augusti kl. 18.00. Vi lär oss bryna och slå med lie
under sakkunnig ledning. Vi kommer även sätta upp två hässjor och
torka höet på gammalt vis. Plats: Hembygdsgårdens blomsteräng.
Våffelservering i Östanskogsstugan. Lotterier.

Sommarkväll vid Emelias stuga
Torsdagen den 9 augusti kl. 19.00. Kom och drick
kvällskaffe i Emelias stuga på Videgatan. 19.00 –
20.30. Tipspromenad, servering och lottförsäljning.
19.30 blir det musikunderhållning.

Sommarkväll vid Bölaryds kvarn i Skeppshult
Torsdagen den 16 augusti kl. 18.30. Bölaryds kvarnförening inbjuder
till sommarkväll vid kvarnen som kommer att vara i drift denna kväll.
Musikunderhållning, Servering och lotterier. Ta gärna med stol. Arr:
Bölaryds kvarnförening.

Friluftsgudstjänst vid Emelias stuga
Söndagen den 19 augusti kl. 15.00. inbjuds alla till friluftsgudstjänst vid
Emelias stuga på Videgatan här i Smålandsstenar. Servering. Vid regn
tränger vi ihop oss i stugan. Arr: Svenska kyrkan.

Vi firar
Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen är en del av de europeiska kulturarvsdagarna,
European Heritage Days, och det mest firade gemensamma
kulturevenemang i Europa.
I Sverige infaller Kulturarvsdagen alltid andra helgen i september. Då
arrangeras hundratals aktiviteter över hela Sverige där såväl
kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader visas upp och
historier kring dessa berättas.
Kulturarvsdagen 2018 äger rum mellan 7-9 september och vi i
Hembygdsföreningen har tänkta att vara med och fira detta med ett
program på lördagsförmiddagen den 8 september.
Om vädret tillåter kommer det att bli en cykelutflykt i hembygden där
vi kommer att besöka intressanta platser i vår bygd.
Vid sämre väder stannar vi hemma i hembygdsgården och då blir
ämnet: ”Vad gamla ting kan berätta” en rundvandring i
Hembygdsgården. Våffelservering i Östanskogsstugan. Lotterier.
Så håll utkik på vår hemsida www.hembygd.se/villstad eller på
facebook så meddelar vi i god tid vad som kommer att hända.

OBS OBS OBS! Har ni möjlighet att skänka några vinster till vårt
sommarlotteri så blir vi jätteglada. Det går bra med kaffe, ljus, servetter,
dukar, godis mm. Ta i så fall med dessa till någon av våra samlingar i
sommar. Stort TACK på förhand!
Vi försöker att sköta vårt medlemsregister så bra som möjligt men
ibland missar vi adressändringar. Kontrollera att din adress är riktig. Är
den fel, ring till Gunnel Risberg tfn: 0371-306 69 och meddela rätt
adress. TACK FÖR HJÄLPEN
Det är vi som är hembygdsföreningens styrelse.
Sven Jarl, ordf. 0371-319 97, Gunnel Risberg, kassör 0371-306 69,
Anne Johansson, sekr. Larita Edvardsson, Lars-Göran Fahlén, Ann
Christin Hultqvist, Roy Karlsson, Weine Martinsson, Barbro Mild, Stig
Petersson, Annette Rehn och Kenneth Sjögren.

Ett stort och varmt TACK till alla er som gett extra bidrag
till vår verksamhet!

