Holmöns hembygdsförenings medlemsbrev 2022

Två stolta styrelseledamöter (‘representanter för Folkrörelse-Sverige’) som nyss mottagit en flagga
från talman Andréas Norlén. Ceremonin var en del av Sveriges riksdags firande kring demokratins
hundraårsjubileum. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.
Kära medlemmar i Holmöns Hembygdsförening!
Det känns roligt att som ny ordförande för föreningen få skriva mitt första medlemsbrev. Dagen jag
skriver är det vårdagjämning. Kaffet avnjuts mot en nästan för varm södervägg, under blå himmel, till
ljudet av talgoxars sång och ett ihärdigt takdropp. Kvarken rev förra veckan och färjan är åter igång
vilket gör att alla vi som längtat under långa månader nu börjar våga leta oss ut igen. Från och med nu
går tiden fort. Vips kommer sommaren vara här. En ny Holmösommarsäsong! Det är med spänd
förväntan jag tänker på vilken sorts sommar det kommer att bli. Det har gått tre år sedan vi hade en
sommar utan restriktioner. Under dessa år har nya, anpassade aktiviteter vuxit fram och fått fäste. Det
gör att vi nu står med ett brett uppslag av idéer när sommarens planering tar fart. Jag är glad över att
vi trots pandemi har haft mycket roligt för oss under året. Midsommarfirande på hjul, Holmödag över
byn, surströmmingsfest och svampexkursion, norrskensutställning och teater. Restaurering av det
gamla elverket. Under årsmötet initierades en ny arbetsgrupp med syfte att se över och restaurera vår
kära Holmögård. Den gruppen planerar för ett pedagogiskt arbete där intresserade kan få ta del av och
lära kring hur vi kan ta hand om gamla hus. Mer om det kommer inom kort!
Jag önskar att pandemins nedgång var den enda stora förändringen i världen just nu. Tyvärr är det inte
så. Sveriges hembygdsförbund påminner oss om att i denna oroliga tid nyttja att vi är just en förening
och att vi i och med det har möjlighet att låta människor samlas och samtala. Är du orolig över läget i
världen och vill prata? Vill du ha stöd i hur du kan orientera dig i all motstridig information eller i hur
du kan hjälpa till? Eller vill du hellre ses och göra något som hjälper oss att tänka på något annat? Hör
av dig till oss.

Sommarens aktiviteter
Planeringen är i full gång, mer info kommer! Några datum att lägga på minnet:
●

Tunnbrödets dag den 14 maj
Sedan tre år har vi en tradition av att fira denna härliga dag som alltid infaller den andra
lördagen i maj. Elda på i ugnarna, mer info kommer!

●

Städdagen den 6 juni
Vi möts på Holmögården kl 10.00. Ulla bjuder sedvanligt på soppa när dagen är slut.

●

Midsommar den 24 juni
Välkommen till Holmögården för dans runt stången. Mer info kommer.

●

Stigtrampardagar under juli månad
Följ med oss för att trampa upp stigar till kulturhistoriskt viktiga platser på Holmöarna. Håll
utkik på vår facebooksida för mer info!

●

Underhåll av kvarnen
Uppe på Halla står den gamla kvarnen som hembygdsföreningen rår om. Vi tjärar kvarnen
varje år. Vill du vara med och hjälpa till? Håll utkik i facebookgruppen för datum och tid.

●

Holmö sommarteater presenterar: “Mord ombord” den 16-20 juli
Årets teater tar plats på Holmögården. Repetitionerna har dragit igång och premiären sker
lördag den 16 juli kl 13.30. Biljetter finns på biljettcentrum.com och kommer även att säljas
på affärn när det närmar sig. Välkommen!

●

Holmödagen och traktorrally den 23 juli
Holmöns alldeles egna dag. Marknadsstånd och aktiviteter runt om på byn och ute på
gårdarna. Vill ni finnas med i år? Meddela Sara Mossberg senast den 15 juli så vi kan
sammanställa vilka gårdar som håller öppet. Petter Lämås håller i trådarna för traktorrallyt.
Har du en gammal traktor och vill delta? Kontakta Petter (070-938 82 91) som är ansvarig för
aktiviteten.

●

Årsmöte den 24 juli
Välkommen till Holmögården kl. 15.00.

●

Visfestivalen den 29-31 juli
Visum ser ljuset i tunneln och planerar för en visfestival i detta nu!
Årets konferencier är William Spetz och artisterna släpps inom kort, håll utkik på
facebooksidan Visfestival Holmön och hemsidan visfestivalen.nu.
Vill du vara volontär i årets festival? Kontakta Cathrin Backman Löfgren.

●

Holmön Seajazz den 13-14 augusti
Programmet för jazzfestivalen presenteras ungefär samtidigt som dessa ord går i tryck! Du
hittar det på facebooksidan Seajazz och hemsidan seajazz.nu. Biljetter kommer att finnas på
biljettcentrum samt säljas på Holmögården där festivalen tar plats, och du som medlem i
hembygdsföreningen köper din biljett till rabatterat pris.

Bakning och gräsklippning
Härliga evenemang på Holmögården förutsätter två saker: klippt gräsmatta och nybakta bullar.
Vill du baka? Hör av dig till Ulla Löfgren. Listor för sommarens klippningsveckor sätts som vanligt
upp på affären - skriv gärna upp dig där!
Holmögården
En ny arbetsgrupp bildades förra året med syfte att se över och restaurera Holmögården. Under hösten
har en inledande besiktning gjorts och arbetet pågår just nu med att söka medel för att åtgärda det
nödvändigaste. Arbetsgruppens ambition är att delvis genomföra arbetet genom pedagogiska
workshops där den som vill kan delta och lära sig mer kring hur man kan göra för att ta hand om ett
gammalt hus. Planen för sommaren är att kitta om fönstren. Håll utkik efter workshops i vår
facebookgrupp.

Vi ses på byn!
Med varma hälsningar,
Styrelsen genom Sara

Gå med i Holmöns Hembygdsförening på facebook för senaste information om vad som händer i
föreningen.
Instagram @holmons_hembygdsforening
Skicka gärna en bild till oss, eller tagga föreningen i dina bilder så delar vi vidare så att fler kan se vad
som händer i vår förening.
För kontakt:
holmonhembygd@gmail.com
För arkiv:
www.holmonhembygd.se

Kom ihåg att betala medlemsavgiften. 100 kr för vuxna. 50 kr för barn.
Inbetalas till Plusgiro: 4622815-1

Holmögården runt år 1910. Foto: Sävar hembygdsförenings arkiv.

