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HÖSTMÖTE 2014  
 

Välkommen till vårt höstmöte onsdagen den 10 September klockan 19.oo 
 

 
     Program: Föredrag kl 19.00. 
               ”Bortglömd adel i gravvalv". Lennart Palm från Lerum, 
               (känd från Melodikrysset) visar bilder och berättar på ett kåserande och 
               mycket underhållande sätt om kända adelspersoners gravar. 
               Vi får naturligtvis information om vad som händer på Tjolöholm. Allt under 
               tiden som vi dricker kaffe med fralla och kaka till en kostnad av 75:- per 
               person. 
 

 
 
ANMÄLAN: 

Vi tar upp anmälan till detta möte på Höstmötet den 10 September och naturligtvis även per telefon till  
Marianne Nilsson eller e-post: info@tjoloholmsvanner.se 
 
 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 
En sådan fantastisk sommar vi fick med massor av solsken, väldigt varmt men härligt! Nu kommer augusti med 
mörker, som man kan ta på och kanske några kräftor och svampplockning. Aktiviteterna på Tjolöholm håller på för 
fullt och innan vi vet ordet av så kommer Skördefesten. Då kommer vi att behöva många som kan hjälpa till vid 
lotteriet. Höstmötet i september hoppas jag att många kommer till liksom till punkten om Slottets historia. Det skall 
bli roligt att sätta igång igen och få träffa vännerna! Väl mött! 
 
 

HÄNT SEDAN SIST 
 

I april 2013 hade vi ett möte i Hembygdsmuséets lokaler i Kungsbacka där Birgitta Lundin berättade om släkten 
Dicksons anor i Skottland och hur de levde där. 
Vi tyckte alla att det var mycket intressant och ville veta mer. 
Vi kommer därför att bjuda till nytt möte den 8 oktober 2014. 
Birgitta Lundin har lovat att ställa upp igen och berätta fortsättningen när familjen Dickson kom till Sverige och 
skapade sin förmögenhet och hur köpet av Tjolöholm kom till och för vilket ändamål. 
 
Tjolöholms Slott är oerhört glada över den nya lekmiljö som invigdes den 11 juni. 
Lekattraktionen har kommit till tack vare alla besökare under julmarknaden 2012. Då gick 10 kr av entréavgiften 
oavkortat till insamlingen till en ny lekmiljö för barn. Tjolöholms Vänner är glada över att kunnat skänka grill-
platser och bänkar, som placerats kring lekskeppet under sommaren. 
Lekskeppet ”Montrose” invigdes med barnvernissage och alla barn fick träffa Matros Montrose och lära sig sjö-
vett. Martin Servera bjöd på korv med bröd och Sia Glass sponsrade med glass till alla barn. 
Repslagarmuseet berättade och visade också hur man slog rep förr i tiden. 
 
Tjolöholms Slott välkomnade till en bokrelease av den nya boken ” Drömmen om det goda hemmet – förr och nu i 
Tjolöholms arbetarby”, tisdagen den 1 juli i museistugan Hemtrefnaden i arbetarbyn. 
Bokreleasen var också vernissage av museistugan Hemtrefnaden som öppnats för allmänheten inför sommarsäsong-
en 2014. Tillsammans med historiker, inredare och trädgårdsarkitekter kommer en alldeles speciell museimiljö att 
växa fram under 2014 och 2015. 
Tjolöholms Slott bjöd på förtäring och underhållning i samband med vernissagen då boken kunde köpas för ett 
specialpris av 80 kr (ordinarie pris 120 kr). 
 
 
 



MEDLEMSRESAN 
 

Den 15 juni satte vi oss i bussen ( 23 st ) med start från Åsa och hämtade därefter upp i Fjärås, Kungsbacka, 
och Göteborg.  
Vi åkte längs E20 till Nääs slott där kaffe med fralla att serverades. Vi körde 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. 
Efter en rundgång på slottet fick vi en utsökt lunch på restaurang Hvita Hjorten i Vänerskärgårds Naturrum 
”Victoriahuset” bredvid slottet.  
Mätta och belåtna fortsatte vi vår resa till det berömda fiskeläget Spiken.  
Det är det enda fiskeläget vid Vänern. Här kunde vi inhandla sillinläggningar, rökt sik m.m. 
Så var det då dags att vända hemåt igen efter en innehållsrik resa som dessutom begåvades med strålande sol 
hela dagen. (Läs mera under Fliken Händelser: Medlemsresan 2014) 
 
 
TJOLÖHOLMS KALENDARIUM                           September-December 2014 
 
Sept.          10        Höstmöte. 
                              Storstugan kl. 19.oo 
 
Okt.          4-5        Skördefest 
                              Det blir ett spännande program               
                              för alla åldrar.  
                              Vi behöver många som kan  
                              hjälpa till att informera om  
                              vår förening och sälja lotter. 
 
                   8         Slottets historia                       
                              Kl. 18.30 träffas vi och får lära  
                              oss om Slottet och dess historia. 
                              Plats: Hembygdsmuseet.   
       
Dec.     14 - 16      Julmarknad     
            19 - 23       Julmarknad                              
 
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 utan trevligt. 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                                              2 dagar,  vi behöver 8 deltagare varje dag 
Julmarknad 14 - 16/11                                            3 dagar,  vi behöver 12 deltagare varje dag 
Julmarknad 19 - 23/11                                            5 dagar,  vi behöver 12 deltagare varje dag 
  



 
 

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM               

 
September - December 2014 
      
September           10       Höstmöte i Storstugan 
 
Oktober           4 – 5       Skördefest  
                            8        Slottets historia 
 
November      14 – 16      Julmarknad 
                       19 – 23      Julmarknad 
 
 
Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
 
 
 
Tjolöholms vänners nya styrelsen vald på årsmötet 2014-03-05 
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               berta.johansson@comhem.se 
 

 

 

 

 

Värva fler medlemmar till vår gemenskap. Det finns så mycket att engagera sig i på Tjolöholm. 

Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/person – 250 kr/familj. 
Plusgiro 100 55 37 – 4.     Bankgiro 270 – 5101 
 
 

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

 


