Fagereds Pastorats Hembygdsförening
omfattar socknarna Fagered, Källsjö, Ullared och Älvsered och
har för närvarande knappt 300 medlemmar, men vi behöver bli
flera, och hoppas nu att följande axplock ur vår verksamhet
ska kännas intressant och locka till att delta. Vi tar tacksamt
emot förslag på nya aktiviteter och arbetsområden.
Föreningen gör för närvarande bland annat:
• arrangerar kulturkvällar med musik, bildvisning & föreläsning
• ordnar torp-, natur- och kyrkogårdsvandringar
• äger och förvaltar torpet Skatteböke samt Källsjö småskola
• bevarar och vårdar socknarnas många kulturarv
• tävlar i hembygdskretsens frågesport
• ger sedan 1957 årligen ut Krönika från Fagereds Pastorat

FAGEREDS PASTORATS
HEMBYGDSFÖRENING
kallar till

ÅRSMÖTE
fredagen den 28 februari kl 19.00
i Fridhemsgården.
Såväl medlemmar som övriga intresserade
hälsas hjärtligt välkomna.

Medlemsavgiften är 80 kr/person och inkluderar
två nummer av tidningen I Halland till varje hushåll. Föreningens bankgironummer är 5843-7187.
Det går också bra att Swisha, direkt med QRkoden till höger, eller till 123 167 97 94. Glöm
inte att ange namn och adress vid betalning.
Titta gärna in på vår hemsida: fageredspastoratshembygdsf.se.

i samarbete med
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Fredag 28/2 kl 19.00

Fridhemsgården

Måndag 25/5

Ullared

Som vanligt inleds årets aktiviteter med vårt årsmöte. Vi
inleder med att Ulf Zackrisson, från Fagered, visar bil-

Vi får besök från Sibbarp-Dagsås Hembygdsförening
och ska guida dem i våra bygder. Vi samlas vid Ullareds

der och berättar om sina resor till Svalbard. Därefter
bjuder vi på kaffe och avslutar med förhandlingar. Bjud

bygdegård för att åka tillsammans med våra gäster. Den
här dagen är inte färdigplanerad ännu. Fullständig infor-

gärna med någon vän, granne eller annan bekant.

mation kommer i god tid att affischeras och finnas på vår
hemsida.

Måndag 30/3 kl 12.15

Derome

En resa till Derome trämuseum som vi gör tillsammans
med Fagered/Källsjö SPF. Vi åker i egna bilar och samlas
vid Källsjö kyrka 12.15. För samåkning från Fagereds bygdegård kl 12.00, Ullareds bygdegård kl 12.00 och Älvsered Route 153 kl 11.45. Pris inklusive guidning och lättare
lunch 210 kronor. Anmälan om deltagande görs till Inger
Johansson 070 209 76 51 senast den 22/3.

Lördag 18/4 kl 14.00

Skatteböke

Efter nästan två år av renovering står nu den lilla stugan i
skogen redo att visa upp sig. Vi firar detta med en invigningsfest. Mannen bakom verket, Frank Karlsson, kommer
hit och berättar om byggnadsvård i allmänhet, och om renoveringen av Skatteböke i synnerhet. Det kommer att
bjudas på förtäring och musik, och så hoppas vi förstås på
vackert väder.

Lördag 25/7 kl 14.00

Skatteböke

Även i år hoppas vi kunna genomföra slåtter på Skatteböke. Med musik under arbetet och musikquiz efteråt bidrar som vanligt Karlabandet. Dessutom bjuder vi på
merafta efter väl utfört arbete. Välkomna med liar, räfsor eller grepar och ett gott humör.

Söndag 9/8 kl 14.00

Källsjö

Årets friluftsgudstjänst kommer att hållas någonstans i
Källsjö. Platsen är ännu inte bestämd, men kommer att
meddelas via församlingsbladet och affischering. De som
så önskar tar med sig egen kaffekorg.
Ytterligare aktiviteter kan tillkomma under våren, dessa
kommer så att informeras om på hemsidan och via affischering.

