Hembygdsföreningens verksamhet under våren och sommaren 2017
Städ/ Fixardagar i Hembygdsgården
med start måndag 27 februari, kl. 16 - 19, sedan fortsätter vi sista måndagen i
var annan månad. Vi bjuder på korv med bröd o kaffe.
Följande måndagar och månader gäller.
27 februari, 24 april, 26 juni, 28 augusti och 30 oktober.

Torsdagen den 16 mars kl. 19.00 Årsmöte för Bärfendals Hembygdsförening
Per-Erik Korström berättar om världsläget, det säkerhetspolitiska läget. Han är känd från
intervjuer i P4 Väst, Sveriges Radio.
Efter årsmötesförhandlingarna bjuder Hembygdsföreningen på lättare förtäring.
Lotteri

Söndagen den 30 april kl. 20.00
Våren hälsas välkommen i Hembygdsgården. Församlingskören medverkar med
traditionella vårsånger. Tal till våren. Valborgsmässoeld.
Servering av kaffe, bulle, kaka och korv, bröd och dricka. Lotteri

Fredagen den 19 maj kl 18.00
Bärfendals Hembygdsförening firar 50 år under 2017, som förening och förvaltare av
Hembygdsgården.
Vi fortsätter firandet med en musikkonsert i Bärfendals kyrka 19 maj kl 18.00 med bl. a
följande artister: Maria Tuimala Sörenson och André Vajking.
Efter konserten serverars det en enklare buffé i Hembygdsgården.
Konsert inkl mat till en kostnad av 200:Anmälan skall göras senast den 5 maj till Lisbeth Hansson 070-6515614
eller Anders Persson 0524-81014

Torsdag 22 juni kl. 16.00 klär vi midsommarstången vid Hembygdsgården
Löv ordnas, tag gärna med blommor. Vi bjuder på korv med bröd och dricka

Lördag 24 juni, Midsommardagen
Traditionsenligt midsommarfirande
Gudstjänst i kyrkan kl.17.00
Därefter folkdansuppvisning och lekar kring midsommarstången.
Servering av Hembygdsgårdens silltallrik, kaffe och korvgrillning.

2 juli – 9 juli ”Bärfendalsveckan”
Hembygdsföreningen anordnar loppmarknad
Behållningen av loppmarknaden går till underhåll av Hembygdsgården.
Har ni något att skänka ring Christer Börjesson 0524-810 01
eller Lisbeth Hansson 070-6515614
Tänk på att det ni vill skänka skall inte vara större än du kan bära med dig det hem i handen

Verksamhet hösten 2017
Lördag 19 augusti sensommarloppis med tema
Lördag 23 september jubileumsfest
Fredag 24 november julbord i Hembygdsgården

