
Årsprogram 2019 
Ucklums hembygdsförening

Föreläsning om odling 14 mars 

Odlaren och inspiratören Åke Wikström föreläser 
kring temat ”Odla mycket på liten yta under lång 
säsong”. Föreningen bjuder på kaffe och bulle. 

Plats: Ucklumgården kl 19:00 

Arbetsdag 13 april 

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

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 10:00 

Prova på fågelskådning 27 april 

Per Anders Ternevall tar oss med på vandring och 
fågelskådning från Bastevik till Hålan. En aktivitet för 
alla åldersgrupper. Medtag matsäck för fika på 
Galtryggen. 

Plats: Samling vid Basteviks badplats kl 07:00 

Viskväll 22 maj 

Den välkände trubaduren Berndt-Åke ”Gåke” 
Gunnarsson från Strömmarna spelar och sjunger 
för oss på tingshuset. Fika ingår.  

Inträde: 100 kronor 

Plats: Smedseröds Tingshus kl 19:00 

Bakluckeloppis / Öppet museum 2 juni 

Rensa i förråden, fyll bilen och kom hit — prylar, 
plantor eller någonting helt annat. Museet är öppet 
och fika finns till försäljning. 

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

Veteranmopeder / Öppet museum 7 juli 

Kom gärna med veteranmoped om du har 
möjlighet. Vi får besök av Hjärtums Moppedrev. 
Museet är öppet och fika finns till försäljning. 

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

Kvarnens dag / Marknad 3 augusti 

Marknad med lokala varor/försäljare. Kvarnen är 
öppen och vattenhjulet igång. Fika finns till 
försäljning. Musikunderhållning. 

Plats: Sköllunga kvarn kl 12:00 

Tisdagsvandringar 

6-8 km vandringar i varierande terräng cirka 1,5-2 tim 
under vår, höst och vinter. Vandringarna utgår från 
Ucklumgården kl 17:30. Väg bestäms under dialog.
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Musikquiz i ladan 21 augusti 

Träffas, fika och lös kluriga frågor tillsammans. Ett 
blandat musikquiz från flera tidsperioder. Fika finns 
till försäljning. 

Plats: Ladan vid Sköllunga kvarn kl 19:00 

Kulturvandring 14 september 

En vandring för dig som är van att gå i skog och 
mark. Vi vandrar från Bjurhult, förbi Purkommens 
grotta och vidare in till vackra Djupedalssjön. 
Medtag matsäck. 

Plats: Samåkning från Ucklumgården kl 10:00 

Arbetsdag 5 oktober 

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

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 10:00 

Mörkervandring för barn 1 november 

Kortare vandring för barn tillsammans med förälder 
eller annan vuxen. Medtag ficklampa och reflexer. 
Även andra vuxna är välkomna. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 18:00 

Kvarn(h)Jul 5 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 

100 kronor per person  200 kronor per familj 

Hembygdslitteratur till försäljning 

Berättelser om Ucklum  250 kronor 

Ucklumboken    250 kronor 

Under Gunlas lindar  150 kronor

http://hembygd.se/ucklum
http://hembygd.se/ucklum

