Holmöns Hembygds- och Intresseförening

Program 2015
Vecka
23
25
26
27
28
29
30
31
33

Datum
6
19 juni
27 juni
3-5 juli
4-8 juli
11-12 juli
18 juli
19juli
20-23 juli
24-26 juli
1-2 augusti
16 augusti

Ativitet
Städdag
Midsommarfirande
Postrodd
Holmöjazz
Sommarteater
Bröllop på Holmögården
Holmöveckan, Holmödagen
Holmöveckan, Årsmöte
Holmöveckan fortsätter
Visfestival
Bröllop på Holmögården
Internationella fyrdagen
Bergudden

Övriga arrangemang – se anslagstavla och hemsida
Hemsida

http://www.holmonhembygd.se

Vandrarhem
Holmögården 1 juni – 30 sept och Fyrvaktarbostaden
Bergudden 1 juni – 30 sep, Bokas på tel: 076-827 29 46
Styrelsen:
Ulla Löfgren
Karin Forsberg
Lotta Eriksson
Ulla Nordlöf Kendrick
Elisabeth Eriksson
Britta Bergström

070-2100607
070-6703640
070-6256493
070-2888932
073-0282349
070-5230717

ullakajsa@telia.com
karin.forsberg@gmail.com
lottinen@yahoo.se
ullajack@gmail.com
klappvagen18@gmail.com
brittabergstrom44@
gmail.com

Suppl.
Ronja Lindkvist
Clarisssa Niemelä

073-8145591
070-2799757

ronja@holmon.com
svartasaxen@telia.com

Foto: Elisabeth Eriksson

Medlemsbrev 2015
Holmövänner!
I förra årets medlemsbrev skrev jag att det skulle komma en ny färja till
sommaren. Vi väntar fortfarande, men kanske till sommaren…….
Vår nya affärsföreståndare, Jorik Otterbjörk har i alla fall etablerat sig.
Han har fräschat upp en del på affären och man kan då sannerligen inte
klaga på sortimentet, så sluta släpa med er varor ”för säkerhets skull”. Ett
tips: Ring först och kolla om finns på Holmön!
OBS! Glöm inte medlemsavgiften!

Kent Stecksén har nu bytt de dörrar som vi fick föreläggande av
brandmyndigheten att byta på Holmögården. Han har också gipsat
utrymningsvägen på övre våningen. Det som nu återstår är att montera
de två utrymningstrappor som måste upp. Där hoppas vi att
medlemmarna ställer upp och hjälper till. Är någon sugen på att måla och
tapetsera den nya hallen är det bara att anmäla sig till ordföranden.

Visfestivalen går som vanligt av stapeln den sista helgen i juli. Det blir
som ett fullspäckat och varierat program även i år.

Det var fantastiskt förra året då vi satte bort fönsterputsningstjänsten, så
det tänker vi göra även i år. Det kostar, men det är det värt!

Holmöveckan hoppas vi kunna fylla med mycket holmökultur och många
”provapå” arrangemang. Den som har idéer och förslag uppmanas höra
av sig till Birgitta Fritzdotter som har telefon 070-555 90 23.

Utomhusarbete, inklusive trappmontage, blir det första veckan i juni.
På den gemensamma arbetsdagen den 6 juni bjuder vi som vanligt alla
arbetare på trevlig samvaro och soppa. Den som inte kan komma den 6:e
är välkommen alla andra dagar under första veckan i juni eller senare.
Styrelsen fick vid förra stämman i uppdrag att titta över stadgarna.
Förslaget presenteras på hemsidan och sätts inför årsmötet upp på
anslagstavlan.
Teatertraditionen fortsätter. Även i år blir det en nyskriven pjäs av
Alexander Fahlander. Den heter ”Flyglarm – Holmön i krigets skugga” och
är, som tidigare, en skröna med vissa verklighetsinslag.
Det förefaller också som vi får tillbaka samma krogvärd på Panget som i
fjol. Vi kan alltså se fram emot god mat – och den här gången finns det ju
också litet längre tid för planering.
Holmöns hembygds- och Intresseförening har bidragit till tryckning av en
bok om Holmöns indelta soldater. Det är Hans Wikström som stått för
forskningen om soldaterna och Åke Sandström har bidragit med historier
och andra fakta. Boken ges ut i Båtmuséets bokserie.

Sea Jazz blir det den första helgen i juli, samtidigt med teaterpremiären.
De båda föreningarna har beslutat om gemensam marknadsföring och ett
visst övrigt samarbete.

Som tidigare behöver vi fler medlemmar som ställer upp för föreningen.
Frivilliga arbetsinsatser är välkomna på plats i Holmögården och på
Bergudden, men även bakning och lotterivinster är välkomna bidrag.
Årets vandrahemsvärd blir Evelina Israelsson. Den som kan ställa upp och
baka, i första hand till midsommarfirandet, kan anmäla detta till Evelina.
Hennes privata telefon är 070-355 37 04,
bokningstelefonen 076-827 29 46
Hör gärna av er med idéer och tips!

Medlemsavgift: 100kr för vuxna, 50 kr för barn
Inbetalas till Plusgiro 4622815-1

Vänliga hälsningar
Styrelsen

