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Sista snön framför slottet och äntligen blir det vår!

www.tjoloholmsvanner.se
info@tjoloholmsvanner.se

Årgång 18

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Kära Vänner!
År 2015 ligger nu framför oss med spännande aktiviteter.
Vintern har få fatt i oss och Egon for hårt fram men stigarna på Tjolöholm har klarat sig ganska bra!
Nu väntar årsmötet den 4 mars, grillfest på senvåren, ”byhistoria” då vi hoppas att släktingar till dem
som bott och arbetet på Slottet vill berätta om hur det var då, olika föredrag och mycket annat!
Det finns massor att göra för oss vänner i vår.
Se på vårt kalendarium. Har Du idéer och synpunkter så hör gärna av Dig till någon i styrelsen
eller skriv en rad till info@tjoloholmsvanner.se.
Det skall bli trevligt att ses igen på årsmötet onsdagen den 4 mars kl 1900 i Storstugan
Välkomna då!
Vårhälsningar
La Margareta Hertz

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2015
Välkommen till vårt årsmöte onsdagen den 4 mars kl 19.00 i Storstugan. På programmet står
underhållning i form av sång och musik och så får vi en inblick i Tjolöholms historia från tiden innan
slottet byggdes.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse, bjuds vi på kaffe/te och smörgås och kaka.
Mötet avslutas med aktuell information om kommande aktiviteter. Motioner till mötet skall vara styrelsen
tillhanda senast 1 mars.
ANMÄLAN:
Vi vill veta hur många som kommer så att vi kan beställa fika så det räcker. Anmäl dig senast den 27 feb
till Margareta La Hertz 0340-651001, Marianne Nilsson 0340-656934 eller föreningens e-post:
info@tjoloholmsvanner.se

VÅRENS PROGRAM
Onsdagen den 4 mars hålls årsmöte klockan 19.00 i Storstugan.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Underhållning, musik med Bengt-Ove Gunnarsson och en gitarrspelare.
Avslutning med aktuell information, kaffe och smörgås.
Översyn av fågelholkar söndagen den 8 mars.
Vi samlas vid Manegen klockan 11.00 för att under Hans Roséns ledning besikta och rengöra
våra fågelholkar.
Slottshistoria, "Livet i Arbetarbyn"
Onsdagen den 22 april klockan 18.00 i Storstugan.
Medverkan av Birgitta Lundin och alla som har minnen att berätta om hur det var att bo i byn
permanent eller hos släktingar under sommaren.
Medlemsresa 2015.
Vi planerar en medlemsresa den 16 maj 2015.
Vi åker med Olofssons busstrafik först till Vapnö slott där vi får förmiddagsfika och guidad visning av
slottet. Vi fortsätter till Teleborgs slott i Växjötrakten som byggdes av Fredrik Bonde. Där får vi också en
guidad visning och lunch. Färdigt förslag med lista om deltagande kommer att presenteras på Årsmötet
4/3.
Vårmöte – Grillfest vid badstranden
Onsdagen den 27 maj klockan 18.00 samling vid parkeringen. Varma kläder, gärna något att sitta på. Vi
tittar på den nya lekplatsen med Skeppet, grillar, sjunger in våren och umgås.
ANMÄLAN:
Vi tar upp anmälan till detta möte på Årsmötet den 4 mars och naturligtvis även per telefon till
Marianne Nilsson eller e-post: info@tjoloholmsvanner.se

MEDLEMSENKÄTEN
Tack för inkomna svar på medlemsenkäten, som gjordes i samband med höstmötet. Det var roligt att se att
samtliga som svarat anser att lotteriverksamheten vid Skördefest och Julmarknad är viktig och nödvändig
och att alla som har möjlighet gärna hjälper till.
Det framgår också att man anser att information om föreningen Tjolöholms Vänner bör vara tydligare
inom slottsområdet. Detta och övriga synpunkter och förslag från medlemmarna kommer styrelsen att ta
hänsyn till i den fortsatta planeringen.

FÖRENINGENS EKONOMI ÄR GOD
I början av året flyter medlemsavgifterna in och är en av grundstommarna i Tjolöholms vänners ekonomi.
I början av sommaren arrangerar vi en medlemsresa med lämpligt tema, för att stärka medlemskapet och
lära känna varandra.
Föreningens subventionerar då en del av kostnaden som tack för det arbete som medlemmarna lägger ner
för vår förening och Tjolöholm.
När hösten nalkas firar slottet skördefest och senare julmarknad.
Under dessa evenemang säljer vi lotter som är nästa stora inkomstkälla och 2014 inbringade denna
verksamhet 48.000:- kronor netto.
För att locka fler medlemmar till våra möten har styrelsen beslutat att deltagarna skall bjudas på kaffe och
fikabröd.

Tjolöholm i januari 2015
Ett stort och varmt tack för Er generositet att skänka priser till våra lotterier vid skördefesten och
julmarknaden på Tjolöholm.!
Lotterierna är en viktig inkomstkälla för oss i vårt arbete att stötta
Tjolöholms Slott i olika aktiviteter för att göra den inre och yttre
miljön intressant för besökarna, bl.a. har vi i år bidragit med
utemöbler till den nya lekplatsen. Nu kan vi bidra till att försköna
parken ytterligare.Besöksantalet på Slottet stiger år från år.
Julmarknaden hade i år rekordhögt antal besökare, vilket även
avspeglar sig i antalet sålda lotter.
Det är nu cirka 300 medlemmar i Tjolöholms Vänner och vi är
många som arbetar ideellt för att öka antalet så att Vänföreningen
skall bli en röst som hörs i diskussionerna om Tjolöholms framtid.
Överlycklig norsk flicka får sitt första pris

Ännu en gång tack och vi önskar Dig och Ditt företag ett riktigt framgångsrikt Nytt År!
Föreningen Tjolöholms Vänner
La Margareta Hertz
för Styrelsen

TJOLÖHOLMS KALENDARIUM

Januari - Juli 2015

Öppettider Slottet
17 jan-17 maj, lördag, söndag och helgdag, visning kl 12, 13.30 och 15.
23 maj-14 jun, dagligen, visning kl 12, 13.30 och 15.
15 jun-16 aug, dagligen, visning varje timme kl 11-16.
Slottet kan endast beses i samband med guidad visning.
Slottsbutiken
Öppen lördag, söndag och helgdag kl 11-16 3 april-17 maj, dagligen 23 maj-30 augusti kl 10.30-17,
Storstugan
öppen för servering samma dagar som slottet kl 12-16, undantaget 25-30 december då det istället är
kaffeservering på slottet. 15 juni-16 augusti är Storstugan öppen kl 12-17.
Slottsträdgården
och parken är alltid öppen för besök. Vissa dagar på året, t ex när det är Tjolöholm Classic Motor,
midsommarfirande, skördefest och julmarknad utgår områdesentré till godset.
17-30/8
17-29/3
25
Februari
10-12
18
22
Mars
8,22
April
19
Maj
14-17
24
28
Juli
1-31
Januari

Elizabeth I på Tjolöholms Slott
Tudorbrunch i Storstugan
Afternoon tea kl. 16 på Tjolöholms Slott
Sportlovsöppet – Dramatiserad barnvisning
Arts & Crafts på Tjolöholm
Afternoon tea kl. 16 på Tjolöholms Slott
Afternoon tea kl. 16 på Tjolöholms Slott
Afternoon tea kl. 16 på Tjolöholms Slott
Konstliv Halland
Tjolöholm Classic Motor Show 2015
Vandring i Allmogebym kl. 14. Anmälan senast söndag 17 maj
Utställningen Elizabeth I visas i samband med visningarna.

Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-54 42 00 eller info@tjoloholm.se

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM
Mars

Maj

1
4
8
22
16
27

Mars - Juni 2015

Sista inlämningsdag för motioner
Årsmöte i Storstugan
Översyn av fågelholkar
Slottshistoria, föredrag
Slottsresa. Vapnö Slott, Halland, Teleborgs Slott Växjö
Vårmöte. Grillfest vid badstranden

Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

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!

