
 

Vi välkomnar våra medlemmar att delta i våra 

onsdagsträffar på Ebbeborg kl. 18-20. 

 27 februari 

 27 mars 

 24 april 

 25 september 

 23 oktober  

 27 november 

Vi träffas för allmänt prat och/eller arbetar med olika saker ute och inne, 

beroende på vad som behöver göras och vilka som kommer.  

 

Elvakaffe på Ebbeborg den 13 mars (kl. 11-13) 
Vi bjuder på kaffe. Ta gärna med gamla bilder. 

Även du som ännu inte är medlem är välkommen! 

 

Årsmöte på Ebbeborg den 25 mars kl. 18-20. 

Årsmötesförhandlingar. Vi visar bilder från föreningens  

verksamhet 2018. Kaffe och lotterier. 

 

Kvällskaffe på Ebbeborg den 3 april kl. 18-20. 
Vi serverar kaffe. Ta gärna med gamla bilder. 

Även du som ännu inte är medlem är välkommen! 

 

Öppet i hembygdsmuseet under påskhelgen 

den 19, 20 och 21 april kl. 12-15. 

Lars Bohlin visar knopar i Loggian intill museet. 

I samband med konstutställning på ateljé BH5. 

 

Vi har ett skyltskåp vid Strandvägen, en anslagstavla utanför  

muséet och en hemsida www.hembygd.se/stenungsund,  

där vi bland annat har information om aktiviteter.  

T.ex. tema till Elvakaffe och Kvällskaffe. 

 

 

Städdag på hembygdsmuseet den 15 maj kl. 10-13.               

Vi bjuder på kaffe och smörgås. 

 

Kultur/skogsvandring i Ödsmål den 22 maj kl. 17. 

Samling vid Humlebråten. Medtag egen kaffekorg. 

 

Resa till Västergötland och Cesarstugan den 15 augusti. 
Avresa kl. 8.00 från Vattenfalls parkering, till vänster efter järnvägsövergången.  

Övriga kan stiga på kl. 8.10 vid Circle K (f.d. Statoil). 

Under färden stannar vi till på lämplig rastplats för ”ett måste”. Förmiddagskaffe! 

Ankomst till Cesarstugan kl. 11. Först en visning av ”Bondens År”, ett unikt museum, 

där man får vandra genom bondens liv i 1930-40 talets Sverige. I anslutning till 

museet finns en liten handelsbod med eget hembakt och andra lokala delikatesser. 
 

Lunch kl. 12.30 på Cesarstugan. Vi bjuds på Wallenbergare med tillbehör,  

bordsdryck, kaffe och kaka. Resan fortsätter sedan upp till Hornborgasjön.  

Det vackra Naturrum Hornborgasjön är också öppet för ett besök. 

Därefter hemåt via Trollhättan, längs Göta Älvs västra strand över Hjärtum. 

Ankomst till Stenungsund ca 18.00. VÄLKOMNA! 
 

Anmälan senast den 30 juni till Hans Berglund via mail hans.berglund@resoform.se 

eller på tel. 0705-21 33 54. Totalpris: 600 kr (buss, kaffe, lunch och guidning). 

Denna avgift sätts samtidigt med anmälan in på hembygdsföreningens konto, 

Bankgiro: 461-1166. OBS! För resans genomförande krävs minst 40 deltagare. 

 

Elvakaffe på Ebbeborg den 11 september (kl. 11-13) 
Vi bjuder på kaffe. Ta gärna med gamla bilder. 

Även du som ännu inte är medlem är välkommen! 

 

Kvällskaffe på Ebbeborg den 2 oktober kl. 18-20. 
Vi serverar kaffe. Ta gärna med gamla bilder. 

Även du som ännu inte är medlem är välkommen! 

 

Luciakaffe på Ebbeborg den 11 december kl. 15-17. 

 
Hembygdsmuseet kan ses vid Elvakaffe och Kvällskaffe. 

 

Var snäll och undvik parfym vid våra aktiviteter! 

 


