Hembygdsföreningens Kalendarium 2020
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Datum
9 maj
7 juni
19 juni
26-28 juni
4, 5 juli
6, 7, 8 juli
15 juli
18 juli
19 juli
22 juli
27-31 juli
31 juli - 1 aug
3-7 augusti
8-9 augusti
16 augusti
12 september

Holmöns Hembygdsförening

Aktivitet
Tunnbrödets dag
Städning Holmögården ute
Midsommarfirande
Postroddden
Sommarteater
Sommarteater
Musik i sommarkväll
Holmödagen med traktorrally
Årsmöte Hembygdsföreningen
Musik i sommarkväll
Båtbyggarkurs, Båtmuséet
Visfestival
Båtbyggarkurs forts.
Sea Jazz
Fyrens dag
Svampexkursion med Björksoppen
Från stigtrampardagen till Kvarndiket, 2019. Foto: Josefin Lämås

Övriga arrangemang – se anslagstavla, Facebook och hemsida.
Hemsida

http://www.holmonhembygd.se

E-post

holmonhembygd@gmail.com

Facebook

Holmöns Hembygdsförening

Styrelsen:
Josefin Hjärpe Lämås, ordförande
Sara Mossberg, sekreterare
Karin Forsberg, kassör
Ulla Löfgren, ord. ledamot
Ulla Nordlöf Kendrick, ord. ledamot
Anne Lindberg ord. ledamot
Catrin Backman Löfgren, suppleant.

Medlemsbrev 2020
Kära medlemmar i Holmöns Hembygdsförening!
Ett nytt decennium är inlett och det är mycket som händer på vår ö i
Kvarken. Utvecklingsprojektet som drog igång i fjol har under
vinterhalvåret samlat byn. Kring gemensamma luncher med
utgångspunkt i olika teman har behov och förutsättningar diskuterats
för att göra Holmön till levande och attraktiv skärgårdsbygd, året om.
Som hembygdsförening ser vi givetvis vilken roll vi - och ni - kan spela
för att fortsätta göra Holmön till en plats vi vill återkomma till eller
stanna kvar på. Vad betyder Holmön som “hembygd” för dig? Är det
något särskilt som du skulle vilja se hända genom vår förening? Hör av
dig till oss i styrelsen!

Tunnbrödets dag
Nytt för i fjol var att vi under försäsongen anordnade “Smaka på
tunnbröd” för att uppmärksamma tunnbrödets dag, andra lördagen i
maj. En succé där alla som ville fick bidra med tunnbröd och/eller
favorittillbehör till just tunnbröd. Eftersom det blev ett sådant lyckat
event har vi beslutat att köra en favorit i repris. Håll bagarstugorna
varma lördagen 9 maj så ses vi förhoppningsvis på Prästgården till
eftermiddagen och delar med oss av våra favoritpålägg. Mer
information om upplägget kommer att annonseras.
Stigtrampardagar
En annan lyckad nykomling från i fjol var stigtrampardagarna. Med
sådan bra uppslutning kan vi inte annat än att göra det igen! Som
hembygdsförening vill vi fortsätta att uppmärksamma och
tillgängliggöra kulturhistoriska platser runt om på Holmöarna. En del i
det är att trampa upp de gamla stigarna (och några nya) som leder till
dessa platser. I sommar fortsätter vi med stigtrampartillfällen. Mer
information om datum och plats annonseras när det närmar sig.
Holmödagen och traktorrally
Vill du ställa ut på Holmödagen? Loppis, hantverk, färsk fisk,
sötnebullan eller någon annan delikatess du rår över? Visst vore det
trevligt med fler marknadsstånd. Det finns gott om bord att fylla! En
förfrågan har även kommit in till styrelsen att i samband med
Holmödagen tillåta ett litet “traktorrally” med gamla veterantraktorer.
Med “rally” menas snarare uppvisning med en liten traktorparad som
avslutas för uppställning i närhet av Holmögården. Vill du delta med
din traktor? Kontakta Petter Lämås (070-938 82 91) som är ansvarig
för eventet.

Bakning, gräsklippning och städdagar

För att Holmögården ska fortsätta stå värd för sommarens
gemensamma sammankomster behöver vi hjälpsamma händer. Som
tidigare år lägger vi en lista på affären för bakning och gräsklippning.
Det går även bra att höra av dig direkt till oss om du redan nu känner
en iver att klippa gräset en viss vecka i sommar eller inte kan hålla dig
för att baka en långpanna eller två.
7 juni sker den årliga städdagen på Holmögården. Kombineras
sedvanligt med soppa och tilltugg. Till hösten gör vi en liknande
tillställning med säsongsavslutning och slutstäd och stängning av
gården inför vintern.
Nytt datum för Visfestivalen 2020
Visfestivalen har flyttats fram en vecka och sker i år i månadsskiftet
juli/augusti. De nya datumen är alltså 31 juli - 1 augusti. I övrigt sker
festivalen precis som vanligt.
Som synes planerar vi för fullt i hopp om att den situation som Sverige
och världen nu befinner sig i inte kommer att bli värre, utan att vi till
sommaren kommer att kunna arrangera evenemang oavsett storlek
och form. Låt oss alla hålla våra handspritade tummar för detta så att
vi snart ses igen! Självklart följer vi rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten och kommer att anpassa evenemang efter
dessa.
Varma hälsningar,
Holmöns Hembygdsförening, Styrelsen
Kom ihåg att betala medlemsavgiften. 100 kr för vuxna. 50 kr för
barn. Inbetalas till Plusgiro: 4622815-1

