Med detta blad önskar Södra Sandsjö Hembygdsförening informera om sin
verksamhet. Vi välkomnar alla sockenbor och andra intresserade att bli
medlemmar i föreningen, och alla är välkomna att delta i föreningens
verksamhet.

PRELIMINÄRT PROGRAM 2018
Årsmöte onsdagen den 18 april på Hembygdsgården.
Kl 18.00: Kvällens gästföreläsare är glasantikvarie Gunnel Holmér
från Kulturparken Småland: "Svenskt glas genom sex sekler".
Kl 19.00: Sedvanliga mötesförhandlingar. Förslag till stadgeändring
gällande minskning av antalet styrelsefunktionärer. Kaffeservering.
Valborgsmässoafton kl. 19.30:
Majbål på Näset, i samverkan med Dångeboortens Samhällsförening,
S Sandsjö församling och Örmoskolans elever och föräldrar.
Tal till våren. Vårsånger av Mikael och Maria Litén.
Kaffe- och korvförsäljning.
Söndag 22 april kl. 14.00: Kyrkogårdsvandring i Södra Sandsjö – diskussion
med företrädare från pastoratet angående bortplockande av gravstenar.
Andakt med Richard Grügiel. Församlingen bjuder på fika.
Sandsjödagarna, 25-26 maj:
Fredag invigning på Näset kl. 18.30.
Lördag kl. 10.00-16.00 håller vi öppet i vårt arkiv i
församlingshemmet. Lotteri. Avslutning i kyrkan kl. 17.00.
Nationaldagen 6 juni firar vi på hembygdsgården med flagghissning, sång och
musik kl. 9.00. Medtag kaffekorg.
Midsommarafton 22 juni kl. 14.00:
Vi firar traditionsenligt sommaren vid årets stora fest på
Hembygdsgården. Folkdanslag med musik: Urshults bygdegille och
Larsas. Musikunderhållning. Dans kring majstången. Försäljning av
växter, servering, skjutbana, tombola, fiskdamm mm.
Utställningstema: ”Ljud & bild”.
Midsommardagen blir det kyrkrodd över Sandsjön.
Slutgiltigt program kommer i annons.
Slåttergille vid Hembygdsgården onsdagen 18 juli. Ängsslåttern börjar kl. 15.00
och räfsningen börjar cirka kl.17.00, med efterföljande enklare
förtäring och kaffe. Alla är välkomna för att med lie eller räfsa hjälpa
till att hålla den vackra ängen i skick!

Friluftsgudstjänst hålls vid Hembygdsgården söndagen 5 augusti kl. 14.00.
Lördag 18 augusti kl. 15.00 blir det fest på hembygdsgården för Er som hjälpt
till och ställt upp med ideellt arbete för föreningen.
Anmälan på 070-538 86 83.
Konst- & hembygdsrundan 1-2 september kl 10-17:
Utställare i hembygdsgården:
Jan-Åke Cesar (naturfoto) och Sonja Svensson (akvareller).
Tanja Grünberg (måleri & hantverk) ställer ut i Getamåla.
Lördag stenugnsbakning – försäljning av kringlor.
Söndag öppet i Dalgångsstugan, Konga.
Besök också soldattorpet i Idemåla, där man kan köpa kaffe.
Öppet hus med julstämning blir det på Hembygdsgården den första advent,
2 december, kl. 11.00-15.00.
Kaffeservering. Försäljning. Lotteri. Musikunderhållning.
---- ---- ---- ---- ---Angående Näset: I samråd med samhällsföreningen har det beslutats att
material till kommande majbål inte får läggas där under tiden
1 maj – 15 sept. Obs! Endast brännbart, inte miljöfarligt, material!
---- ---- ---- ---- ---Öppettider i Hembygdsgården under sommaren:
Under sommaren är det öppet hus och våffelcafé på hembygdsgården
kl. 14.00-17.00 söndagarna 22 och 29 juli samt 12 augusti.
Tema för varje söndag meddelas i kommande annons i
Smålandsposten och på hemsidan.
Övriga tider efter hänvändelse till tel. 0477-166 20 el. 070-210 71 51.
Här kan man studera byggnaderna och samlingarna, få reda på om
gårdens historia och hembygdsföreningens verksamhet.
Dalgångsstugan visas också, av Sylvia Nordlund tel. 073-834 53 95.
Medlemsavgiften för år 2018 är 100 kr. per person.
Anmäl gärna flera personer i familjen. Bankgiro: 5900-7831.
Glöm inte avsändarnamn och adress!
Föreningens minnesfond för de som i något sammanhang vill skänka en gåva
till föreningen - samma bankgiro, 5900-7831.

Något om verksamheten:
Under vinterhalvåret pågår fortlöpande dokumentation av foton och
gamla handlingar. Varannan måndag samlas intresserade i
församlingshemmet, där vi har tillgång till arkivutrymme.
Arkivet är tillgängligt efter hänvändelse till Signe Uleskog,
0477-166 20. Arbete pågår för att datorisera inventarieförteckningen
– fotografierna i stort sett klara.
Nyckelbiotoperna i anslutning till hembygdsgården är unika.
Ängen i anslutning därtill har vi åtagit oss att sköta med räfsning och
slåtter. Gärdesgård och staket runt det hela fordrar ständig förnyelse.
Hembygdsgården, som är en stor tillgång för föreningen och
bygden i sin helhet, fordrar skötsel. Mycket arbete för tillsyn och
underhåll erfordras. Alla intresserade kan dra sitt strå till stacken.
De många byggnaderna - husen vid Hembygdsgården, smedjan,
Dalgångsstugan, Dångemålalagårn och Gropanässtugan - fordrar
kontinuerligt tillsyn och underhåll. Detta gäller också alla inventarier
och samlingar.
Dalgångsstugan i Konga är en klenod, tämligen unik i Sverige. Den
måste fortsatt underhållas.

Vill du hjälpa till i föreningen? Kontakta oss!
Telefonnummer till några i styrelsen 2018:
Vice ordf.
Egon Johansson, tel. 073-093 62 23
Kassör
Ulrika Linde, tel. 070-219 23 40
Sekr.
Iréne Karlsson, tel. 070- 538 86 83
E-post:
Hemsida:
Facebook:

sodrasandsjohf@hotmail.com
www.sodrasandsjohf.se
www.facebook.com/sodrasandsjohf/

Värna Din hembygd!
Ge den Ditt stöd!
Bli medlem!

