
Holmöns hembygdsförenings medlemsbrev 2021 

 
En glad ordförande iklädd mormors dräkt från Österbotten.  

 
Kära medlemmar i Holmöns Hembygdsförening! 
Det är slutet av mars och när jag nu skriver har Kvarken just rivit. Det är också den tid då vi kan summera 

ett år av pandemi. Efter att ha sett statistiken gläder det mig att vi jämfört med många andra 

hembygdsföreningar varit bra på att ställa om framför att ställa in. Många nya kreativa lösningar föddes 

i och med anpassningarna förra året. Det är lätt att hamna i gamla hjulspår och även om vi är en förening 

som lyfter det gamla och gillar traditioner så motsäger det ju inte att vi också kan skapa nya! Vem vet, 

kanske Holmödagens byavandring med aktiviteter på gårdarna är här för att stanna? Eller en turnerande 

midsommarskrinda på hjul? För att inte glömma stigtrampardagarna, som faktiskt kom till redan före 

pandemin.  
 
Det känns något uttjatat men håll ut, i flera bemärkelser. Tänker inte gå in mer på den tröttsamma 

situationen med kommunikationerna och berörda myndighet som vi alla känner till. Istället vill jag 

uppmuntra er alla till att fortsätta göra Holmön till den levande bygd det är, nu och i framtiden!  
  
Sommarens aktiviteter 
Hur sommaren blir är det ingen som vet. Vi planerar som vanlig för en sommar av aktiviteter, men med 

anpassning efter rådande läge. Att midsommar, Holmödagen och stigtramp kommer att ske är bestämt, 

men exakt under vilka former låter vi stå osagt tills vidare. Vi planerar även för både surströmmingsfest 

och svampexkursion.  

 

Några datum att lägga på minnet:  

 Tunnbrödets dag 8 maj 

Sedan två år har vi en tradition av att fira denna härliga dag som alltid infaller den andra lördagen 

i maj. Arrangemanget anpassas givetvis men se till att elda på i ugnarna, mer info kommer! 

 

 

 Städdagen 6 juni 



Blir av som vanligt. Vi möts på Holmögården kl 10.00. Ulla bjuder sedvanligt på soppa när 

dagen är slut.  
 

 
 Midsommar 25 juni 

Förutsatt att vädret tillåter kommer någon form av aktivitet att ske, även för barn. Vi 

återkommer med uppdaterad information när det närmar sig.  
 

 
 Liekurs 13 juli 

Mats Rosengren, även känd under namnet LieMats, åker på Sverigeturné och har valt att 

stanna till på just Holmön för att hålla en kurs i lieslåtter! Mer info om hur du bokar en 

(gratis!) kursplats kommer så småningom. Arrangemanget sker i samarbete med 

Länsstyrelsen.  
 

 
 Holmödagen och traktorrally 24 juli 

Vilken succé det blev förra året! Därför kör vi favorit i repris med marknadsstånd och 

aktiviteter runt om på byn och ute på gårdarna. Vill ni finnas med i år? Meddela någon av oss i 

styrelsen senast 18 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 25 juli Holmögården kl. 15.00.  

 

 
 Visfestivalen 

Förhoppningen är att med fjolårets tänkta startfält kunna genomföra en festival 2021. Ett 

slutligt besked har ännu inte fattats. Se visfestivalen.nu för mer info. 
 

 
 Sea Jazz Holmön 13-14 aug 

Även Sea Jazz planerar för festival i år. Håll tummarna och håll utkik på seajazz.nu! 
 

Gräsklippning och Holmögården 
Bakningen till våra gemensamma event uteblir i år men gräset det växer, pandemi eller inte. Listor för 

sommarens veckor sätts som vanligt upp på affären - skriv gärna upp er där! Holmögården är vår 

gemensamma hembygdsgård. Även om eventen inte tar plats som de brukar så finns gården till 

förfogande för alla medlemmar. Det går givetvis att hyra huset som vanligt och grönytan får gärna 

nyttjas. Ta med en picknickfilt och möts utomhus!  
 

Med varma hälsningar,  
Styrelsen genom Josefin  
 
Följ oss på Facebook för senaste information om vad som händer i föreningen.  
www.holmonhembygd.se  
holmonhembygd@gmail.com 
 
Vi har nu även ett instagram-konto: @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.  

http://www.holmonhembygd.se/
mailto:holmonhembygd@gmail.com


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


