Årsprogram för Kilsbergens Hembygdsförening
verksamhetsåret 2018
19 mars kl., 19.00

Årsmöte.

22 april kl., 10.00

Städdag. Ute och innestädning.

30 april kl., 19.00 Valborgsmässofirande med brasa och sång.
Lotterier. Kaffeservering och korvförsäljning.
10 maj kl., 10-18 Tysslingedagen.
Kajsa Källérus: Lergods och krukmakeri.
Stefan Myring: Smide av historiska föremål samt klassiskt
"bonnsmide".
Tysslinge hobby och hantverk: Smycken av olika material, träsvarvning
Mona Sjöstedt Malmqvist : Korgflätning och bok
Krister Strand: Akvarell, tusch och grafik
Kilsbergens Hembygdsförening: Bildvisning, servering av våfflor.
Hanna Kållin: Snideri. Skulpturer och bruksföremål i trä.
17 maj kl., 19.00

Plantauktion.

03 juni kl., 10– 14 Loppis bord 50 kr anmälan till kassören.
22 juni kl., 09.00 Midsommarfirande.
Första samling 09.00 för klädning av midsommarstången.
Återsamling kl., 14.30 och resning av stången kl., 15.00.
Tipspromenader, tävlingar, lotterier och kaffeservering.

21 juli.,

kl., 19.00 Grillkväll

25 aug., kl., 19.00 Kräftfest i bygdegården.
22 sept., kl.,10.00 Städdag i bygdegården.
14 okt., kl., 14.00 Matiné.
24 nov., kl., 10.00 Pepparkaksbak i bygdegården.
2 dec., kl., 14.00 Tomtevandring på Göljestigen.
15 dec., kl., 09.00 Lucia med tärnor i bygdegården.
2019
13 jan., kl 16.30 Julgransplundring för alla barn.

Detta årsprogram
är preliminärt. Se
hemsidan.

Medlemsinformation
Välkommen att bli medlem i Kilsbergens Hembygdsförening.
Med din medlemsavgift hjälper du till att öka gemenskapen i vår bygd samt
att bevara vår Bygdegård. Familjeavgift 300 kr. Per person 200 kr.
Din förmån med medlemskapet är att du kan hyra bygdegården för 300 kr om
du vill fira en högtidsdag eller ha en festlighet.
Betalningen sker

genom Bankgiro 5651-1660 eller
Swishnr. 123 132 17 28

senast den 10 maj 2018. Vid betalning ange avsändare.
Skicka din e- postadress till info@kilsbergen.eu så kommer du att få
infoblad genom din mail.

Kontaktpersoner
Hanna Bäckström ordförande
backstrom_hanna@hotmail.com
Emma Franzen

kassör

emmafranzen1988@gmail.com
Leif Troeng

073-0236642

073-9409468

uthyrning

l.troeng@gmail.com 070-5283187

http://kilsbergen.eu
http://goljestigen.wordpress.com/
http://www.facebook.com/groups/345058055592352/
I samarbete med

