Hembygdsföreningens Kalendarium 2019
Vecka
22

Datum
1 juni

23
25
26
27
28

6 juni
21 juni
29-30 juni
6, 7 juli
8, 9, 10 juli
10 juni
15 - 20 juli
20 juli
21 juli
24 juli
25-28 juli
9-10 augusti
18 aug
24 augusti
7 september

29
29
29
30
30
32
34
34
36

Ativitet
Hjärtstartarutbildning,
Holmögården
Städning Holmögården ute
Midsommarfirande
Postrodd, start från Björkö 29 juni
Sommarteater
Sommarteater
Musik i sommarkväll, kyrkan
Holmöveckan
Holmödagen , 40-årsjubileum
Årsmöte Hembygdsföreningen
Musik i sommarkväll
Visfestival 25-årsjubileum
Jazz
Fyrens dag
Surströmming för medlemmar
Svampexkursion med Björksoppen

Övriga arrangemang – se anslagstavla och hemsida
Hemsida

Styrelsen:
Josefin Hjärpe Lämås
Ulla Löfgren
Karin Forsberg
Ulla Nordlöf Kendrick
Gunborg Rönnberg
Sara Mossberg

Suppl
Anne Lindberg
Clarisssa Tegström

http://www.holmonhembygd.se

070-5785568
070-2100607
070-6703640
070-2888932
070-5721231
073-6755907

josefinlamas@gmail.com
ullakajsa@telia.com
karin.forsberg@gmail.com
ullajack@gmail.com
gunborg.ronnberg@gmail.com
sara.mossberg@hotmail.com
anne.lindberg@algmed.se

070-2799757

svartasaxen@telia.com

Holmöns Hembygdsförening
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Medlemsbrev 2019
Kära Holmövänner!
Efter en lång vinter av osäkerhet och stora bekymmer med
kommunikationerna till och från ön är det en efterlängtad vår och sommar
som ligger framför oss! Kanske ännu lite extra då i år är året då Holmöns
hembygdsförening firar 40 år. Och det ska vi fira! Under Holmödagen
kommer det att bjudas på tårta och andra festligheter. Även Visfestivalen
firar jubileumsår (25 år!) och förlänger festivalen med att även inkludera
torsdagen. Sommarens hela program hittar ni som vanligt sist i
medlemsbrevet.
Kom ihåg att betala medlemsavgiften!
Ange gärna namn och e-postadress som avsändare.

Utställningar och jubileumsfirande
Flera utställningar kommer att ta plats på Holmögården i sommar. Först ut
är Agneta Edlunds utställning med gamla tapeter från gårdarna på ön, som
senare byts av av Lena Tegnérs och Birgitta Fritzdotters “Holmökvinnor”
- en utställning om kvinnor som genom åren bott och verkat på
Holmöarna. I samband med Holmödagen och jubileumsfirandet kommer
även en tillfällig liten “jubileumsutställning” att visas med material från
arkiven som Josefin och Ulla grävt fram ur Hembygdsföreningens 40 år
av protokoll, skrivelser och publiceringar. Dessutom kommer en samlad
skrift av O M Anderssons memoarer från Holmön att publiceras i
samband med firandet.
Vår och höst-städning
Som tidigare år planerar vi för utomhusstädning av Holmögården på
nationaldagen den 6 juni. Många händer behövs - alla som vill hjälpa till
är tacksamt välkomna. I vanlig ordning bjuds det på soppa och kaffe. En
idé är att också införa en dag för höststäd där vi tillsammans avslutar med
en “After Work” på Novas Inn. Datum för höststädet annonseras ut när det
fastställts.
Gräsklippning och bakning
Också i år behöver gräset klippas på Holmögården och kakor bakas till
säsongens event. Hör av dig till oss eller skriv upp dig på den lista som
kommer att finnas på affären om du kan tänka dig att klippa gräset eller
baka något under sommaren. Det vore roligt om fler vill engagera sig för
vår gemensamma trevnad.
Uthyrning av Holmögården
Precis som i fjol kommer Holmögården enbart att hyras ut till större
sällskap och evenemang. För enskilda bokningar hänvisar vi istället till de
övriga vandrarhem och boendealternativ som finns på ön. Som medlem i
föreningen är det givetvis möjligt att som tidigare hyra enstaka bäddar,
förutsatt att hela huset inte är uthyrt. Det är dock inget annonserar
offentligt, det hålls inom HHF:s medlemskrets.
Scenen och skyltprojektetUnder maj - juni kommer scenen att byggas ut
för att kunna ta emot större orkestrar. Till detta har vi fått bidrag av

regleringsmedel samt från Jordbruksverket. Bidragen täcker dock inte hela
kostnaden.
Vårt skyltprojekt är slutfört. Ni kanske redan har hittat skylten som finns
längs leden över Kammen. De tre övriga har placerats ut i vinter. Till
Ryssugnarna, där den ena skylten finns placerad, finns det redan en
vandringsled. Stigarna till Kvarnbäcken och till fäboden vid
Lillsundgrundet måste “traskas upp” och märkas ut. Under försommaren
planeras särskilda promenaddagar, häng gärna med då! Vi annonserar
utanför affären.
Vis- och jazzfestivalen
Som redan nämnts firar Visfestival Holmön 25 år i år. Festivalen
smygstartar därför redan på torsdagen, en extra festivaldag som kommer
att gå i jazzens tecken. I början på augusti går även Holmö Sea Jazz av
stapeln. Nytt för i år är att medlemmar i hembygdsföreningen får gå in till
rabatterat pris. (Pris 200:-kr, ordinarie pris 250.- kr).
Utvecklingsprojekt för Holmön
Under året har HUF dragit igång ett utvecklingsprojekt tillsammans med
Coompanion, en organisation som finansieras av Tillväxtverket, Regionen
och Kommunen, och är till för att stötta lokalt utvecklingsarbete (för mer
information, se coompanion.se). Tanken med projektet är att hitta vägar
för att varsamt utveckla Holmön till att fortsätta vara en attraktiv och
levande ö där människor också i framtiden vill - och kan - bo, leva,
bedriva verksamhet och föreningsarbete och besöka, året runt. Vi är
många föreningar på Holmön och lika många, om inte fler, människor
som lägger ner oräknelig ideell tid för att saker och ting ska fungera och
bli bra. Vi gör väldigt mycket, och ibland kan vi behöva hjälp. Hur kan vi
bli bättre på att hjälpa/stötta varandra? Det är en fråga som ställts till alla
föreningar på ön. Vad tycker du som medlem i Hembygdsföreningen
och/eller andra föreningar?
Uppdateringar om projektets fortgång kommer att publiceras eftersom.
Medlemsavgift: 100 kr för vuxna, 50 kr för barn.
Inbetalas till Plusgiro 4622815-1
Varma hälsningar,
Holmöns Hembygdsförening, Styrelsen

