
Medlemsinformation vår och sommar 2022 

Nytt år och nya möjligheter brukar det ju heta, och vi hoppas verkligen att 2022 
kommer att bli ett bra år. Detta trots att pandemin just nu har tagit ny fart och vi 
åter tvingas förhålla oss till de restriktioner och rekommendationer som Folkhälso-
myndigheten förelägger. 

Vår ambition var naturligtvis att kunna presentera ett program med trevliga och 
intressanta aktiviteter för våren och sommaren, men som läget är just nu går det 
tyvärr inte att planera så mycket. Istället får vi fortsätta att vara flexibla och, med 
kort varsel, komma med förslag på möjliga arrangemang. Detta kommer då att 
affischeras, och finnas under de vanliga grupperna på Facebook. Precis som de 
senaste åren kommer det till största delen att handla om uteaktiviteter. Vi tar 
tacksamt emot förslag och tips från er. 

Vi planerar att starta upp fyra torpinventeringscirklar, en i varje socken, i slutet av 
mars. 
Vårt årsmöte, som vi vanligtvis brukar ha i februari, skjuter vi fram till sommaren. 
Bifogar verksamhetsberättelsen, övriga handlingar kommer att finnas på hemsidan. 
Vi ska arrangera tredje omgången av kretsens frågesport i Ullared. Eventuellt 
datum är satt till den 20 mars. 
Det blir slåtter på Skatteböke lördagen den 23 juli. 
Vår årliga friluftsgudstjänst planeras till den 7 augusti, plats ej bestämd. 
I början av augusti hoppas vi kunna välkomna Sibbarps hembygdsförening till en 
rundtur i våra bygder. 

Vi bifogar inbetalningskort på medlemsavgiften som är 100 kronor 
per person och år. Det går också bra att swisha in avgiften till 
123 167 97 94 eller genom att skanna QR-koden här. Betala före 
den 1 mars. Oavsett hur ni betalar - glöm inte att ange namn och 
adress. 

Vi påminner återigen er som har e-postadresser att meddela dem 
till fphf@telia.com. Ni kommer då fortsättningsvis att få all information via mail. 

Nu går vi mot ljusare tider, fortsätter hålla i och ut och avstånd, så vi kan ses snart!


