Fagereds Pastorats Hembygdsförening

Information inför hösten och vintern 2021
Tiden går fort och det är återigen dags för ett höst-och vinterprogram. Men
inte heller i år kommer det att se ut som vanligt. Fortfarande rasar Coronapandemin och trots att de flesta av oss nu är fullvaccinerade, finns det
restriktioner vi måste förhålla oss till. Tyvärr är det nog något vi kommer att få
leva med länge till. Med anledning av detta så är programmet även i år annorlunda. Vi satsar på utflykter och uteaktiviteter i möjligaste mån. I de fall det
blir inomhus måste det vara så stora lokaler att vi kan hålla avstånd till varandra.
Därför blir det inte heller i år någon kura-skymning-kväll i Adas hus i Källsjö.
Vi har lite fasta programpunkter, som vi hoppas kunna genomföra, men vi
garderar oss för att det kan komma att ändras, även med kort varsel. Det kan
också komma till fler aktiviteter. Detta kommer vi då att informera om på vår
hemsida fageredspastoratshembygdsf.se, Facebook-grupper och sedvanlig
affischering.

Snart startar vi 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 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!

Lördag 28/8 kl 14.00

Gräne gruva

Vi startar upp hösten med en utflykt till Gräne gruva, som ligger mellan
Överlida och Holsljunga. Finns skylt till vänster utefter väg 154. Vi kör med egna
bilar och samlas på parkeringen där. En guide berättar om gruvbrytningen och
arbetet här, efter det kan man välja mellan olika leder att gå runt på området.
Kaffekorg medtages. Fritt inträde.

Onsdag 15/9 kl 19.00

Bygdegården Källsjö

Gunnar Carlstedt från Nösslinge kommer och berättar om hur bygden blev
till från 4000 år f.Kr och till medeltiden. Föredraget kommer att följas upp den
2/10 med besök på några platser. Hans forskning kring detta har även resulterat
i en bok, Jägare, herdar och bönder. OBS! Ta med kaffekorg!

Lördag 2/10 kl 14.00

Källsjö

Tillsammans med Gunnar Carlstedt besöker vi några platser i Källsjö med omnejd för att titta på fornlämningar, relaterade till hans forskning. Samling på
parkeringen vid återvinningen. Kläder efter väder och kaffe medtages.

Söndag 17/10 kl 14.00

Luftvärnstornet Ätrafors

Utflykt i egna bilar till Luftvärnstornet i Ätrafors, som restes för att skydda
Ätrafors vattenkraftstation mot bombangrepp under andra världskriget. Vi
samlas vid parkeringen, har kaffe med oss och blir guidade av Sven Karlsson.

Fredag 10/12 kl 19.00

Bygdegården Älvsered

Vi avslutar året med Ulrika och Leif från Falkenberg, som bjuder oss på ett

musikaliskt julprogram, med kända och mindre kända julsånger. Kaffe och
skinkmacka blir det också!

