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Elever från Hökerums skola dansar ut julen

Medverka till att värna om bygdens kultur – då och nu.

Varmt välkomna att delta i föreningens aktiviteter!
Genom föreningens hemsida

www.hembygdsforeningen.se
och facebooksida Södra Vings hembygdsförening
får du mer information och kan hålla dig uppdaterad om årets aktiviteter.
Information om föreningens sammankomster finns även att läsa i
Föreningsguiden på tisdagar i Ulricehamns Tidning

ÅR 2018
Januari
Fredag 12, kl. 08.45

Tjugondedag Jul dansas julen ut vid Bogastugan
tillsammans med elever från Hökerums skola

Februari
Torsdag 15, kl. 18.30

Föreläsarkväll med Anna-Lena Hultman, Hössna, om
utvandrare till Nordamerika från Södra Vings socken
Plats: Equmeniakyrkan Hökerum

Mars
Onsdag 14, kl. 18.30

Bildkväll med Klaz Arvidsson, Hökerum, som visar egna
bilder tagna i Hökerum med omnejd.
Plats: Kyrkans Hus, Hökerum

April
Söndag 29, kl. 08.00

Vårfågelvandring med Göran Karlsson,
Samling på Torget i Hökerum

Maj
Söndag 13, kl. 09.00

Torpvandring vid gränsen mellan Södra Vings och
Äspereds socknar, väster om sjön Tolken

Juni
Onsdag 6, kl. 18.00

Sveriges nationaldag firas vid Bogastugan
Sommarutställningen öppnar i Lill-Boga.
Ta med kaffekorg.

Fredag 22, kl. 14.00

Midsommarfirande vid Bogastugan och vi börjar med att
klä midsommarstången med blommor och löv.
Dansen börjar kl. 15.00
Kaffeservering med jordgubbstårta

Lördag 23, kl. 10.00

Midsommardagens friluftsgudstjänst med Svenska
kyrkan vid Bogastugan. Kyrkkaffe serveras

Onsdag 27, kl. 10.30

Kaffeservering för pensionärer och daglediga i
Bogastugan

Juli
Söndagar 1,8,15,22,29
kl. 14.30 – 17.00

Augusti
Söndag 5
kl. 14.00 – 17.00

Söndag 26

Kaffeservering med öppet hus i Bogastugan
Alla söndagar i juli

Hembygdsstugornas dag med öppet hus i
Bogastugan. Liten marknad med föremål vi har
dubbelexemplar av från egna samlingar.
Arkeologidag med arkeologirunda i samverkan med
andra hembygdsföreningar i Ulricehamns kommun.
Detaljerat program kommer att meddelas senare, se
annonsering och vår hemsida

September
Söndag 2

Resa till kulturreservatet Vallby Sörgården i Tidan,
detaljerat reseprogram kommer att meddelas senare, se
annonsering och vår hemsida

Söndag 16, kl. 15.00

Årsmöte för föreningens medlemmar i Bogastugan

Oktober
Lördag 13
Kl.12.00 -15.00

Höstmarknad med sopplunch vid Bogastugan
Försäljning av lokalt odlade grönsaker, andra livsmedel
och hantverk

Torsdag 25, kl. 18.30

Frågesport mellan bygdens föreningar
Plats: Equmeniakyrkan, Hökerum

November
Onsdag 14, kl. 18.30

Berättarafton med medverkande som har anknytning till
Aspanäs by. Plats: Bogastugan

December
Lördag 1, kl. 10.00

Julgranen sätts upp och juleljusen tändes vid
Bogastugan. Servering av varm dryck och pepparkakor

Vi hälsar alla varmt välkomna, såväl medlemmar i föreningen som andra
intresserade till att delta i våra aktiviteter.
Du som ännu inte är medlem är mycket välkommen att bli det.
Medlemsavgift för 2018 är 50 kronor per person.
Det är också möjligt att vara ständigt medlem, och då inbetalas en
engångsavgift på 500 kronor/person
Medlemsavgiften betalas in till Södra Vings hembygdsförening på bankgiro
672-0544 eller Swish nr. 123 671 64 68

Du som kanske är intresserad av att aktivt arbeta i vår hembygdsförening
eller har idéer och önskemål om aktiviteter.
Du är alltid varmt välkommen och kontakta gärna någon i styrelsen.
Styrelsen 2017 – 2018
Ingrid Öhlund, ordf.
Monica Nilsson, v.ordf.
Gull-Britt Andersson, sekr.
Gerhard Fridén
Margareta Johansson
Konrad Samuelsson
Birgitta Sjöberg
Anders Davidsson
Anders Nyström, kassör
Ersättare
Margareta Öman
Anders Petersson
Jan-Erik Magnusson
Birgitta Asp

033-275058 ohlund@sjobredared.se
0707-261414
0321-52073 yxhammarshult@hotmail.com
0321-51703 g-b.andersson@telia.com
0705-568545 gerhard.hakabo@gmail.com
0321-51383 margaretaejohansson@live.se
0703-447079 konradiromsas@gmail.com
0702-807334 tomasochbirgitta@gmail.com
0321-50410 claraochanders@gmail.com
0702-565847
033-273031 annonym@telia.com
0702-513453
0321-51303
0321-40258
0709-402990
0706-802820
0321-51053
0708-581377

senered@outlock.com
miousep54@hotmail.com
jan.mag@telia.com
birgittamaria@hotmail.com

Uppgifter om arbetskommittér och vilka personer
som ingår i dessa finns på vår hemsida

www.hembygdsforeningen.se

