Villstads
Hembygdsförenings
sommarprogram 2017
Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen
och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och
servering i Hembygdsgården.
Gökotta vid Släthults kvarn
Kristi himmelsfärds dag den 25 maj kl. 08.00.
Välkommen att fira gökotta vid den gamla kvarnen.
Servering. Vid regn under tak. Kör mot Släthult från
vägskälet i Villstad. Följ skyltarna. Arr: Svenska
kyrkan och Hembygdsföreningen.

Bilder från förr
Torsdagen den 1 juni kl.19.00. Vi träffas i Torghuset i biografen och ser
på bilder och filmer ur vårt arkiv. Vi måste veta hur många som
kommer denna kväll, så ring och anmäl er till Sven 070-679 83 59,
senast 28 maj. Vi gör en paus i mitten av kvällen med ett enkelt fika i
foajén.

Vill du ha info med epost om föreningens verksamhet
Om ni skulle vilja ha mer information och påminnelse
om våra aktiviteter i hembygdsföreningen så kan ni
skicka ett mail till svenjarl@telia.com med er
epostadress. Vi kommer att spara alla dessa adresser i en
grupp så vi kan göra utskick med aktuell information. Ni
som lämnar er epost adress kommer även att få spännande läsning som
t.ex. gamla dokument och bilder. Välkomna!

Sommarkväll i Yxebo
Onsdagen den 14 juni kl. 19.00. (obs dagen). Vi träffas hos Roy
Karlsson och Helena Persson i Yxebo.
Program:
 En rundvandring i den vackra naturen.
 Världsmusikorkestern från Musikskolan underhåller.
Servering. Vid dåligt väder är vi på logen. Kläder efter väder.
Vägbeskrivning: Kör mot Burseryd i Villstad. Mot Yxebo efter
Trehörnahult.

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården
Midsommardagen den 24 juni kl. 15.00. inbjuder vi
tillsammans med Svenska kyrkan till friluftsgudstjänst i
Hembygdsgården. Servering. Vid regn är vi i
Östanskogsstugan.

Kyrkogårdsvandring på Smålandsstenars kyrkogård
Torsdagen den 29 juni kl. 19.00 är alla välkomna till en rundvandring
på Smålandsstenars kyrkogård. Vi kommer att berättar om några
människor som levt och verkat i bygden. Kläder efter väder. Servering.
Arr: Hembygdsföreningen – Villstads församling

Ett folk börjar skolan
Torsdagen den 6 juli kl. 19.00. Det är 175 år
sedan lagen om folkskola för alla Sveriges
barn klubbades igenom i riksdagen. Vi firar
detta med en utställning i 1900-talsmuseet
med föremål och bilder från skolans historia.
19.30 kåseri av Sven Jarl. Våffelservering,
lotterier.

Slåtterkväll i Hembygdsgården
Onsdagen den 2 augusti kl. 18.00. (obs dag och tid). 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 10 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.

Friluftsgudstjänst vid Emelias stuga
Söndagen den 13 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.

Sommarkväll vid Bölaryds kvarn i Skeppshult
Torsdagen den 17 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.

Studieresa till Jönköping









Torsdagen den 14 september ska vi göra en resa till
Jönköping för att träffa Liselott Munther på
länsmuseet som ska visa oss museets fina
textilsamling.
Vi reser från torget kl. 08.30
Vi kör längs Nissastigen och stannar vid några sevärdheter bl.a.
Jära såg och gästgiveri. Ta med fikakorg.
12.30. Vi äter middag på Fjällstugan i Jönköping.
13.30. Vi träffar Lisselotte på Länsmuseet.
15.30. Vi dricker eftermiddagskaffe innan vi åker hemåt.
Resan kostar ca 350 kr med middag på Fjällstugan.
Anmäl er till Gunnel 0371 – 306 69 eller: svenjarl@telia.com
Senast 30 augusti. Vi måste vara minst 25 för att resan ska bli
av.

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!

