
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 och utflykter 
• håller på med torpinventering 
• 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 
 
Medlemsavgiften är 100 kr/person och inklu-
derar två nummer av tidningen I Halland till 
varje hushåll. Föreningens bankgironummer är 
5843-7187. Det går också bra att Swisha, di-
rekt med QR-koden 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 

FAGEREDS PASTORATS 
HEMBYGDSFÖRENING 

kallar till 

ÅRSMÖTE 

söndagen den 12 mars kl 14.00 
i Adas Hus. 

Det bjuds på underhållning av Göran Pettersson  
och kaffe med dopp före förhandlingarna 

Såväl medlemmar som övriga intresserade 
hälsas hjärtligt välkomna. 

VÅR- OCH SOMMARPROGRAM 

2023 



Vi inleder vårens aktiviteter med den fjärde omgången av 
kretsens frågesport. Underhållning av Togges kvartett, 
kaffe, lotterier och publikfrågor. 

Föreningens årsmöte med musikunderhållning av Göran 
Petterson från Fagereds prästgård. 

Salah Hadi från Syrien kommer och lagar en exotisk tre-
rätters middag och berättar lite kring maten. Vid tjänlig 
väderlek inleder vi med en kort tipspromenad. Kostnad 
för mat och dryck 150 kronor. Anmälan senast den 20/3 
till Inger Johansson på telefon 070-209 76 51. 

Vi gör en utflykt till Tokabo, och blir guidade i den gamla 
träsnidarverkstaden, där det tillverkats predikstolar, al-
taruppsatser och dopfuntar. Efteråt finns möjlighet att 
njuta av kaffe och våfflor i den närbelägna Mjöbäcks 
hembygdsgård. 

Vi gör ett besök vid den gamla fältspatgruvan o jätte-
grytan i Horsared, där Barbro och Evert Carlsson samt 
Ingvar Lund guidar och berättar. Egen förtäring medta-
ges. Vi samlas hos Barbro och Evert för samåkning sista 
biten. Följ skyltning från väg 154. 

Den årliga slåttern vid vårt gamla torp. Vi röjer runt hu-
set, slår och räfsar i backen. Karlabandet spelar och ef-
ter väl förrättat värv bjuds det på merafta och mu-
sikquiz. Välkomna, med eller utan redskap. 

Istället för vår sedvanliga friluftsgudstjänst samlas vi i 
Söderbergsparken för en stilla stund i samband med 
helgmålsringningen och börjar med att lyssna till kyrk-
klockorna. Det blir någon kortare betraktelse och kanske  
någon dikt, säkert är att Karlabandet står för sång och 
musik. Kaffekorg och egen stol medtages.

Söndag 26/2 kl 14.00 Ullareds Bygdegård

Söndag 12/3 kl 14.00 Adas Hus, Källsjö

Söndag 26/3 kl 13.00 Källsjö Bygdegård

Söndag 23/4 kl 14.00 Tokabo, Mjöbäck

Torsdag 8/6 kl 18.00 Horsared

Lördag 22/7 kl 14.00 Skatteböke

Lördag 12/8 kl 17.45 Söderbergsparken, Källsjö


