Tankar om verksamheten
Hembygdsrörelsens vision är ”En levande hembygd för alla”. Visionen kan kännas
övermäk g men ger också möjligheter a hi a beröringspunkter som känns
naturliga i Södra Sandsjö.
En hembygdsförening ska ta llvara det lokala kulturarvet men också ha ögonen
öppna för den samhällsutveckling som berör vår vardag här och nu. Konkret kan
det bl a innebära a vi bevakar och är remissinstans ll planer och beslut som
påverkar utvecklingen i socknen.
Vi ska också genom vår verksamhet bidra med ak viteter som ökar samhörigheten
i socknen men också de som lämnat för andra utmaningar ska känna sig hemmastadda och lockas av det vi gör. Midsommarfesten är e exempel som blivit något
av en hemvändardag och vi ser a den kategorin särskilt lockas av vårt välfyllda
arkiv. Det är heller ingen slump a just arkivet ska få bä re lokaliteter och på sikt
bä re sökbarhet.

SÖDRA SANDSJÖ
HEMBYGDSFÖRENING

Mycket arbete i en hembygdsförening är ju också det vi all d har gjort, som skötsel
av byggnader med omgivning, slå erängen ska känna på lien, samt allt arbete inför
och under våra ak viteter. Vi är en tapper skara som trots det förhållandevis låga
medlemsantalet bidrar ll en bra verksamhet.

De a leder osökt in på vår prioritet a försöka höja medlemsantalet;
ﬂer medlemmar ger en bekrä else på a vi behövs och fyller en funk on.
Vi behöver också idéer och engagemang så vi inte fastnar i a ”så här har vi
all d gjort”. A driva en hembygdsförening är inget självändamål, utan vi
ska försöka leva upp ll ”En levande hembygd för alla”.

PROGRAM 2022

Vi välkomnar alla sockenbor och andra intresserade a bli
medlemmar i föreningen, och alla är välkomna a delta i
föreningens ak viteter!
PRELIMINÄRT PROGRAM 2022
Årsmöte onsdagen 27 april kl 18 i Södra Sandsjö församlingshem:
Sedvanliga mötesförhandlingar. Vi bjuder på ﬁka.
Valborgsmässoa on kl 19.30:
Majbål på Näset, i samverkan med Dångeboortens Samhällsförening,
S Sandsjö församling och Örmoskolans elever och föräldrar.
Tal ll våren och vårsånger. Kaﬀe- och korvförsäljning.
Kurs i gärdsgårdsbygge lördag 21 maj kl 10.00-16.00:
Kjell Gustafsson fortsä er sin utbildningsgärning i denna ädla konst.
Anmälan ll Lennart 070-203 65 75
Sandsjödagarna 20-21 maj:
Samarrangemang av socknens föreningar. Program kommer.
Na onaldagen 6 juni kl 09.00:
Flagghissning, sång och musik på Hembygdsgården. Medtag kaﬀekorg.
Midsommara on 24 juni kl 14.00:
Vi ﬁrar tradi onsenligt sommaren vid årets stora fest på Hembygdsgården.
Musikunderhållning, folkdanslag med musik, dans kring majstången.
Servering, skjutbana, tombola, ﬁskdamm mm.
Under sommaren är det öppet hus och våﬀelcafé på Hembygdsgården
kl 14.00-17.00 söndagarna 17, 24 och 30 juli.
Tema/ak vitet för varje söndag meddelas i kommande annons i Smålandsposten samt på hemsidan och i sociala medier.

Slå ergille vid Hembygdsgården onsdagen 3 augus kl 16.00:
Kom och lär dig slå med lie! Ängsslå er med e erföljande slå ergröt och
kaﬀe med kaka. Ta gärna med dig egen lie eller räfsa.
Frilu sgudstjänst med e erföljande kyrkkaﬀe hålls vid Hembygdsgården
söndagen 7 augus kl 15.00.

Stöd oss - bli medlem!

Konst- & hembygdsrundan 3-4 september kl 10-17:
Utställare i Hembygdsgården. Lo eri, kaﬀeservering med hembakta kringlor.
Söndag öppet i Dalgångsstugan, Konga.
Arkivens dag lördag 12 november kl 11-14:
Öppet i vårt arkiv i S Sandsjö församlingshem.

Julstämning på Hembygdsgården 27 november kl 13.00-15.00:
Kaﬀeservering och Musikunderhållning.
Hembygdsgården visas under övriga der e er hänvändelse ll styrelsen.
Här kan man studera byggnaderna och samlingarna samt få info om gårdens
historia och hembygdsföreningens verksamhet.
Dalgångsstugan i Konga visas av Egon Johansson tel. 073-0936223 eller av
någon i styrelsen.
Vårt föreningsarkiv ﬁnns i Södra Sandsjö församlingshem och innehåller
foton, kartor, släk orskningsinfo mm. Kontakta styrelsen för åtkomst.

Medlemsavgi en för år 2022 är 100 kr per person.
Bankgironr 5900-7831 eller swish 123 456 31 51.
Glöm inte ange avsändarnamn, adress och eventuell mejladress.
Tack för di stöd!
Vill du hjälpa ll i föreningen? Kontakta oss:

OrdförandeLennart Johansson
 70-203 65 75, lennart.mb220@gmail.com
0
Kassör Egon Johansson
073-093 62 23, egon461@hotmail.com
Sekreterare Irene Karlsson
070-5388683, konstatorpet@hotmail.com

E-post: sodrasandsjohf@hotmail.com
 emsida: www.sodrasandsjohf.se
H
Facebook: www.facebook.com/sodrasandsjohf/
Instagram:sodrasandsjohf

Stöd oss - bli medlem!

