
Program för Gärdhems Hembygdsförening 2019 

14 feb Bildkväll i Hembygds- 

19.00 gården. Kaffeservering. 

 

 

 

 

 

16 mars Årsmöte i Velanda- 

15.00 kyrkan. Underhållning, 

  kaffeservering och lotteri. 

 

11 april Bildkväll i Halvorstorp. 

19.00 Kaffeservering. 

 

30 april Valborgsmässofirande 

  vid Gärdhems kyrka.  

  Se annons! 

 

 

16 maj  Hembygdsvandring vid  

18.30 Gärdhems korsväg och 

  kyrkoruinen. Samling 

  Gärdhems Artorp 2. 

 Kaffekorg medtages. 

 

18 maj Bussresa till Kinnekulle 

 Råbäcks stenhuggeri och 

  Falkängens hantverksby. 

 

30 maj  Gökotta på Björkås med 

09.00 Friluftsgudstjänst kl. 10. 

  Kaffekorg medtages. 

 

16 juni  Öppet hus på Björkås. 

14–16 Kaffeservering. 

 

Tisdagar juli Sommar-Café med  

18.00 underhållning och lotteri. 

  Servering. 

 

Augusti Slåtter på Björkås och i 

  Bogrens Hage. Meddela 

  någon i styrelsen om du vill 

  vara med, så ringer vi när 

  det är dags. 

 

25 aug Hantverksdag på Björkås. 

11–15 Servering av ärtsoppa, 

  pannkakor och kaffe med  

  dopp. 

15 sept  Öppet hus på Almhult. 

14–16 Kaffekorg medtages. 

 

10 okt Öppet hus i Hembygds- 

19–21 gården. Vi ser på våra 

  samlingar och bilder från 

   databasen.  

  Kaffeservering. 

 



 

 

 

 

 

23 nov  Julmarknad vid Hembygds-

10–14 gården med hantverkare  

  och tomte. Gratis glögg  

 med pepparkaka. 

  Kaffeservering. 

År 2020 

 

 

 

 

13 febr Bildkväll i Hembygds-

19.00 gården.

 Kaffeservering. 

 

 

 

 

 

14 mars Årsmöte i Velandakyrkan. 

15.00 Kaffeservering, lotteri och 

  underhållning. 

Bli medlem 

Genom att betala in årsavgiften 100 

kr till bankgiro 5229-4923 blir du 

medlem. Ange namn, adress och 

”medlemsavgift 2019” på 

inbetalningen. 

 

 

 
 

Vill du vara med? 

Vi har ett stort antal aktiviteter 

under året. Inför, under och efter 

varje evenemang ska många saker 

hanteras. Tält resas, bullar bakas, 

kaffe bryggas, bord och stolar 

placeras.  

Våra fastigheter ska städas och 

underhållas. Gräsmattor klippas, 

rabatter skötas, ängarna ska slås och 

räfsas.  

Kultur- och Naturstigen ska hållas i 

vandringsdugligt skick. 

 

Säg till om du har tid och lust att 

vara med i gänget!  

 

Program för 

Gärdhems Hembygdsförening 

2019 

 
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens natur- 

och kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. 

* 

Besök oss på http://www.hembygd.se/gardhem och på Facebook. 

* 

Delar av programmet genomförs i samarbete med 

 

 
 
 

http://www.hembygd.se/gardhem

