Fagereds Pastorats Hembygdsförening

Information inför hösten och vintern 2020
Ibland blir det ju inte alls som man tänkt och planerat. Coronapandemin, som
under året drabbat hela världen, har gjort att vi alla måste stanna upp, tänka om
och på alla sätt försöka komma på nya och kreativa lösningar för att kunna umgås. I nuläget gäller för Sveriges del fortfarande att maximalt 50 personer får
vara samlade på samma plats, och det ska vara säkerhetsavstånd. Detta betyder
att vi inte kommer att ordna några inomhusarrangemang under hösten och
vintern. Därför blir det tyvärr vare sig Kura Skymning i Adas hus eller något julprogram. Kretsens frågesport är också inställd.
Vi hoppas nu på en vädermässigt fin höst så att vi kan träffas utomhus. Det är av
den anledningen ett något komprimerat program som vi kan erbjuda eftersom
det kanske är bäst förutsättningar för fina dagar nu i början. Några fasta
programförslag har vi men det kan också, med kort varsel, dyka upp ytterligare
aktiviteter. Detta kommer då att informeras om via vår hemsida
fageredspastoratshembygdsf.se, Facebook-grupper och sedvanlig affischering.
I dagarna kommer vi också att starta upp arbetet med årets Krönika och vill
därför uppmuntra er att skicka in bidrag till oss. Vi tar tacksamt emot
berättelser om gammalt och nytt, stort och smått, bilder, foton och dikter.
Påminner också om hur viktigt det är att dokumentera nutiden, vi glömmer så
fort bort hur det var, och vi skriver för framtiden. Krönikan, som utkommit
varje år sedan 1957, är en ovärderlig historisk källa.
Vi vill gärna att ni som har en e-postadress meddelar den till oss på
fphf@telia.com. Ni får då fortsättningsvis kommande program och information
digitalt istället för brevledes.
På baksidan hittar ni höstens planerade aktiviteter.

Väl mött!

Fredag 28/8 kl 14.00

Egnareds prästgård

Vi inleder med att göra ett besök hos de nya ägarna av Egnareds prästgård,

Helena Blomljus och Anders Brorsson. De kommer att presentera sig,
berätta om hur och varför de hamnat här samt visa upp den fina och lummiga
trädgården. Inträde inklusive kaffe och tre sorters hembakta kakor 100 kronor.

Fredag 4/9 kl 14.00

Söderbergsparken, Källsjö

Riktigt fint väder hoppas vi på idag när vi arrangerar utomhusteatern Mot

okänt mål. Anette Wallin och Reine Johansson framför den sanna berättelsen
om allmosehjonet Britta från Tölö, och om hur äldrevården fungerade i Halland
på 1700-talet. De bjuder också på sång och musik av Allan Edwall. Egen stol och
kaffekorg medtages. Inträde 100 kronor.

Lördag 12/9 kl 13.00

Kungsäter

Utflykt till Kungsäter, där vi ska besöka den gamla kyrkoruinen, kyrkan och

hembygdsgården Floa backe. På hemvägen stannar vi till vid Högebro i Gunnarsjö.
Vi samlas vid Källsjö kyrka och åker i egna bilar. Kaffekorg medtages.

Onsdag 30/9 kl 14.00

Ullareds Camping

Det blir en cirka 3 km lugn vandring i ett, för många av oss, delvis okänt
Ullared. Vi kommer bland annat att få se Gekåsbyn, höghöjdsbanan och
skidbacken, Barkhult och Bäckaslätt. Samling vid Gekåsbussens hållplats vid
infarten till campingen. Kaffekorg, eller ännu bättre, ryggsäck medtages.

