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Nu kommer våren och sommaren

Vid Grindstugan
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Årgång 17

VÅRMÖTE 2014
Välkommen till vårt vårmöte onsdagen den 7 maj klockan 18.oo
Kl.18.00
Kl.19.00

Vi samlas vid kyrkparkeringen för en promenad till Hemtrevnaden som det blivande
museet skall kallas. Huset skall nu vara inrett med möbler för att visa dåtidens boende.
Om vi drabbas av regn ställer vi in denna aktivitet.
Samlas vi i Storstugan där medverkande från Teater Halland presenterar sitt sommarprogram för Tjolöholm. Tjolöholms Styrelses ordförande Thure Sandén kommer och
berättar om framtida planer för Tjolöholm. Vi får höra Bo Stigsson som också är medlem i Tjolöholms vänner berätta om senapsframställning. Han har lovat ha med sig
produkter till försäljning. Kanske får vi även smaka. Under tiden njuter vi av Kaffe och
smörgås till en kostnad av 75:-/person.
ANMÄLAN:
Vi vill veta om Du / Ni kommer så att vi kan beställa fika så det räcker.
Anmäl Dig / Er senast den 2/5 till Marianne Nilsson eller föreningens e-post:
info@tjoloholmsvanner.se.
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Våren kom, försvann men till slut är den här! Vårblommorna prunkar, fåglarna drillar och solen tittar
fram med löften om härliga tider. Vårmötet hålls den 7 maj i Storstugan och jag hoppas då att så
många som möjligt kommer. Tag med vänner och bekanta. Det blir fint år med många olika aktiviteter
och vi behöver som vanligt flera som kan hjälpa till. Jag ser fram emot att få träffa er alla igen.
Väl mött på Tjolöholm
La Margareta Hertz
HÄNT SEDAN SIST
Årsmötet besöktes av 26 medlemmar. Vad skall vi göra för att få fler deltagare? Har du några förslag
eller tips så hör av dig till någon i styrelsen. Vi har ju ändå 307 medlemmar som vi vill locka till mer
aktivt deltagande. Under tiden vi drack kaffe visade Hans Rosén ett uppskattat bildspel med fotografier som han tagit av Tjolöholms natur- och djurliv till passande musik framförd av Birgitta Lindén
och Bengt-Ove Gunnarsson. Efter detta följde sedvanliga val av representanter till styrelse, revisorer
och valberedning samt information om kommande aktiviteter.
MEDLEMSRESAN
Den 15 juni sätter vi oss i bussen med start från Åsa och hämtar därefter upp i Fjärås, Kungsbacka,
och Göteborg. Vi åker längs E20 till Lilleskogs stiftsgård där kaffe med fralla kommer att serveras. Vi
kör sedan vidare förbi Alingsås, Skara och Lidköping upp till Magnus Gabriel De la Gardies slott i
Läckö. Slottet byggdes redan på 1200-talet och har haft ett stort antal ägare, med det var Magnus
Gabriel De la Gardie som på 1600-talet gav slottet dess nuvarande form. Sedan 1993 förvaltas slottet
av Statens fastighetsverk.
Nu är det dags för lunch som vi intar på Restaurant Hvita Hjorten i Vänerskärgårds Naturum i
Victoriahuset bredvid slottet. En symbolisk gåva till Viktorias 30-årsdag 2007. Viktoria är ju
hertiginna av Västergötland.
Huset är invigt av kronprinsessparet. Huset innehåller lokaler för utställningar och konferenser, litet
hotell samt restaurang Hvita Hjorten. Namnet kommer från den krog Magnus Gabriel De la Gardie lät
bygga 800 m utanför slottet. Krogens namn var Hvita Hjorten efter en av hans båtar. År 2012
tilldelades Hvita Hjorten Gastronomiska Akademiens Diplom.
Efter detta besök fortsätter vi vår resa till det berömda fiskeläget Spiken. Det är det enda fiskeläget vid
Vänern. Här kan vi inhandla sillinläggningar, rökt sik m.m.
Så är det då dags att vända hemåt igen efter en innehållsrik resa.
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Maj - Augusti 2014

Slottet öppet för visning Lördagar, Söndagar 12, 13,30 o.15
Storstugan öppen för servering Lördagar, Söndagar 12 – 16
Från 21 maj är slott och storstuga öppna alla dagar
Svenska Pudelklubben
Tjolöholm Classic Motor Show 2014
Mors dagsmiddag i Storstugan
Afternoon tea på slottet
Konstrundan i Halland pågår till 1 juni
Slottet öppet för visning alla dagar
Storstugan öppen för servering alla dagar
Nationaldagsfirande med ”Hästival”
Dramatiserad barnvisning på slottet
Stackars Pettson – Barnteater i slottsträdgården
Midsommarfirande
Dramatiserad barnvisning på slottet
Martin magiska värld - Barnteater i slottsträdgården
Dramatiserad barnvisning på slottet
Den fulfula ankungen – Barnteater i slottsträdgården
Dramatiserad barnvisning på slottet
Mamma Mu i stan – Barnteater i slottsträdgården
Dramatiserad barnvisning på slottet
Herr Spargels väska – Barnteater i slottsträdgården
Lori Watson – Brittisk folkmusik
Dramatiserad barnvisning på slottet
Vi hitta en Uggla och sen gick vi hem
RANT – Brittisk folkmusik
Dramatiserad barnvisning på slottet
Gira tvärt – Barnteater i slottsträdgården
Goodbye Girls - Brittisk folkmusik
Slottet öppet för visning alla dagar. Därefter Lördagar, Söndagar 12, 13,30 o. 15
Storstugan öppen för servering alla dagar. Därefter Lördagar, Söndagar 12 - 16
Dramatiserad barnvisning på slottet
Kammarmusikfestival
Dramatiserad barnvisning på slottet
Lennarts listor - Barnteater i slottsträdgården

Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-40 46 00 eller info@tjoloholm.se
Uppmaning
Vi uppmanas av slottet om att ställa upp som värdar vid olika tillfällen. Du uppmanas att anmäla din
medverkan som inte är belastande men trevlig. Kom med i vår gemenskap som är mycket givande. Det
underlättar om vi har din e-postadress för att kunna informera med kort varsel. E-postadressen kan
även utnyttjas av slottet när vi får förmånserbjudanden.
Skördefest 4 - 5/10
Julmarknad 14 - 16/11
Julmarknad 19 - 23/11

2 dagar, vi behöver 8 deltagare varje dag
3 dagar, vi behöver 12 deltagare varje dag
5 dagar, vi behöver 12 deltagare varje dag

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM
Maj - December 2014
Maj
7
Juni
15
September
10
Oktober
4–5
Oktober
8
November 14 – 16
19 – 23

Vårmöte i Storstugan
Medlemsresa (Läckö slott – Spikens fiskeläge)
Höstmöte i Storstugan
Skördefest
Informationsmöte (Slottshistoria)
Julmarknad
Julmarknad

Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Tjolöholms vänners nya styrelsen vald på årsmötet 2012-03-14
Margareta La Hertz Ordförande
0340-651001
la.hertz@ymex.net
Marianne Nilsson
V. Ordförande 0340-656934
nilsson.klappa@telia.com
Gunlög Bölin
Sekreterare
0300-13018
gunlogb@hotmail.com
Ewe Blomqvist
Kassör
031-263416
ewe.blomqvist@tele2.se
Lena Jonson
Ledamot
031-930424
lenajonson@hotmail.com
Hans Rosén
Ledamot
031-292628
hans.v.rosen@comhem.se
Kenneth Thulin
Ledamot
0702-916009
kennethulin@gmail.com
Bertil Andersson
Ledamot
0340-655664
bertil@mba-maskinsevice.se
Bjarke Olsen
Suppleant
0340-655699
bjarke.olsen@telia.com
Inga-Lill Bengtsson Revisor
0725-22413
inga-lill.bengtsson@hotmail.com
Göran Jacobsson
Revisor
0300-540639
goranjacobsson@gmail.com
Bo Svensson
Suppleant
0340-651168
bs.vitaberg@tele2.se
Boo A Wallén
Valberedning
031-937173
boo.vallen@commserv.n.se
Inge Andersson
Valberedning
0300-544003
gudrunandersson2003@yahoo.se
Erik Johansson
Valberedning
0300-17102

Värva fler medlemmar till vår gemenskap. Det finns så mycket att engagera sig i på Tjolöholm.
Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/pers – 250 kr/fam.
Plusgiro 100 55 37 – 4. Bankgiro 270 – 5101

Har Du bytt adress? Har Du e-postadress? Låt oss få dem!
Vi får mindre portoavgifter och Slottet skickar ut förmåner via e-mail. Missa inte dessa.

