
Årsprogram 2018 
Ucklums hembygdsförening

Berättarafton 14 mars 

Arkeologen Andreas Antelid berättar om forntiden i 
Bohuslän med kopplingar till Ucklum. Hur har livet 
förändrats för människorna i området, från de första 
bosättningarna på stenåldern fram till och med 
vikingatiden? Föreningen bjuder på fika. 

Plats: Ucklumgården kl 19:00 

Kulturvandring 5 maj 

En vandring runt området kring Smedseröd - 
Tolseröd - Sandbacka där vi går förbi flera tidigare 
boplatser. Tomas och Karin bjuder därefter på fika 
på Smedseröds tingshus. 

Plats: Samling vid Smedseröds tingshus kl 10:00 

Arbetsdag 18 maj 

Vi hjälps åt med städning och underhåll inför 
säsongen. Arbetsdagen avslutas med att vi fikar 
gemensamt. Medtag matsäck. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 10:00 

Plantbytardag / Öppet museum 3 juni 

Byt, köp och sälj plantor. Bord finns att låna för den 
som önskar. Föreningen bjuder på kaffe och våffla. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 12:00-14:00 

Veteranmopeder / Öppet museum 1 juli 

Kom gärna med din veteranmoped. Föreningen 
bjuder på kaffe och våffla. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 12:00-14:00 

Kvarnens dag / Marknad 11 augusti 

Marknad med lokala varor/försäljare. Kvarnen är 
öppen och vattenhjulet igång. Servering med 
äggost och tunnbröd. Musikunderhållning. 

Plats: Sköllunga kvarn kl 12:00 

Ucklumboken 

I boken kan du läsa om företeelser i Ucklums socken 
under äldre tider. Föreningen har Ucklumboken till 
försäljning för 250 kronor.



Årsprogram 2018 
Ucklums hembygdsförening

Kulturvandring 22 september 

Vi träffas vid Gårdsjön och lyssnar på Hans Hultberg 
som berättar om den miljöforskning som pågått här 
sedan slutet av 1960-talet. Efteråt kan de som 
önskar följa med på en långvandring runt 
Gårdsjöns naturstig. Cirka 2-3 timmar. Medtag 
matsäck till promenaden. 

Plats: Samling vid Gårdsjöns parkering kl 10:00 

Arbetsdag 19 oktober 

Vi hjälps åt att stänga museet för säsongen. 
Arbetsdagen avslutas med att vi fikar gemensamt. 
Medtag matsäck. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 10:00 

Filmvisning 22 november 

Film: Tjuvjägaren. En dramakomedi från 2016. Den 
sanna berättelsen om Lasse och Inga som bodde i 
en grotta i Kinnekulles vida skogar. För att överleva 
måste Lasse jaga, men han saknar mark och tvingas 
därför att tjuvjaga. Se tjuvjagaren.se för trailer. 
Filmen är 90 min. Kaffe och bulle ingår. 

Kostnad: Vuxna 80 kronor, barn 20 kronor 

Plats: Ucklumgården kl 19:00 

Kvarn(h)Jul 6 december 

Välkommen på julmingel. En lugn och mysig kväll 
fylld med julkänsla. Kvarnen har fått julskrud och 
tomtenissarna bjuder på glögg och pepparkakor. 
En stund att träffas och ha trevligt. 

Plats: Sköllunga kvarn kl 19:00 

Medlemskap i hembygdsföreningen 

Ingen särskild ansökan behövs. Om du delar 
föreningens grundsyn (se hembygd.se/ucklum) och vill 
bli medlem betalar du in årsavgift till: 

BankGiro 205-3155  Swish 123 221 25 61 

Notera vad betalningen avser och ditt/era namn. 

100 kr per person 200 kronor per familj 

Vill du komma i kontakt med oss? 

hembygd@ucklum.nu
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