FAGEREDS PASTORATS
HEMBYGDSFÖRENING
kallar till

ÅRSMÖTE
fredagen den 15 februari kl 19.00
i Fridhemsgården.
i samarbete med

Såväl medlemmar som övriga intresserade
hälsas hjärtligt välkomna.

OBS! Medlemsavgiften på 80 kronor per person inkluderar två nummer av tidningen I Halland till varje hushåll.
Föreningens bankgironummer är 5843-7187. Glöm inte att
ange namn och adress vid betalning.
Välkomna att titta in på vår hemsida:
www.fageredspastoratshembygdsf.se

VÅR- OCH SOMMARPROGRAM

2019

Fredag 15/2 kl 19.00

Fridhemsgården

Föreningens årsmöte inleder som vanligt vårens program.
Först kommer kretsens förra ordförande Margareta
Tönsgård att i ord och bild berätta om de senaste årens
hembygdsresor. Därefter kaffe och så avslutar vi med
förhandlingar.

Fredag 29/3 kl 19.00

Onsdag 22/5 kl 18.00

Bösteshult

En eftermiddagsutflykt till Bösteshult. Vi samlas vid Håkans såg där Sven-Åke möter upp och leder en naturvandring där vi bland annat kommer att få se den nygjorda röjningen vid den gamla sågen, en anlagd vattenspegel i
skogen, det speciella viltstängslet och ruinen efter ett
gammalt båtsmanstorp. Vi hoppas förstås på fint väder
och stor uppslutning. Kaffekorgar medtages!

Källsjö Bygdegård

Bygdens son Bosse Liljedahl kommer och underhåller oss
med mycket musik och berättelser från sina resor till det
stora landet i väster. Det blir också bildspel från dessa

Vildsvinen har härjat vilt på åkrarna här uppe men vi hop-

resor och svenskbygderna där. Och så blir det kaffe med
dopp och fina lotterier.

pas trots det kunna genomföra slåtter i år igen. Vi vill
också gärna visa upp vårt nyrenoverade torp och bjuder

Lördag 27/7 kl 14.00

Skatteböke

som vanligt på merafta och musik av Karlabandet.

Fredag 3/5 kl 18.00

Äspenäs

Ikväll gör vi en utflykt till Lamberts Gård och Lada i
Äspenäs där Lisa och Henrik kommer att duka upp en
”lättare smarrig förtäring på lokala råvaror från eget
kök”. Förhoppningsvis kommer också tjejerna från NABO
och de nya ägarna till bageriet i Fridhemsberg att presentera sig och sina verksamheter. Pris 100 kronor. Anmälan om deltagande till Per-Olof o Eva Erlandsson:
0346-304 09. Max antal: 45 personer, först till kvarn!

Söndag 11/8 kl 14.00

Fagered

Vår årliga friluftsgudstjänst kommer att hållas någonstans i Fagered. Platsen är ännu inte bestämd, men kommer att meddelas via församlingsbladet och affischering.
De som så önskar tar med sig egen kaffekorg.

