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Maj

Årgång 18

Nu är våren här och vi får ströva i Tjolöholms sköna skogar med massor av
vitsippor, blåsippor och svalört i orörd natur.

www.tjoloholmsvanner.se info@tjoloholmsvanner.se

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Nu är det vår igen! Vad vi har väntat och kallt har det också varit! Det skall bli underbart när våren
slår ut för fullt! Nu närmast den 16 maj far vi på vår planerade slottsresa och sedan kommer vårmötet den 27 maj. Vi har tänkt oss att grilla vid stranden, umgås och sjunga in våren. Om det regnar
så kommer vi att vara inomhus. Vännerna bjuder på hamburgare och varm korv. Tag gärna med er
egen dricka så får alla vad alla vill ha! Det kommer att hända mycket på Tjolöholm under
sommaren och hösten!
Väl mött på Tjolöholm!

LIVET PÅ TJOLÖHOLM

Onsdagen den 22 april samlades en liten skara Tjolöholmsvänner för att diskutera hur det var att
växa upp och bo på Tjolöholm under familjen Dicksons tid.
Lasse Ottosson började med att visa sitt digitala bildspel med utgång från vår bildkavalkad som
skapades till 100-årsminnet av slottets färdigställande 1904.
Ulla Johansson startade därefter diskussionen efter bildspelet med sina minnen av att ha växt upp på
Tjolöholm och flera av deltagarna kommenterade och fyllde på med egna upplevelser efter att ha
tillbringat bl.a. sommarloven på Tjolöholm eller haft andra släktrelationer med någon av arbetarna
som bodde i byn.
Några av de tidigare gjorda intervjuerna var renskrivna och lästes upp.
Alla närvarande tyckte denna kväll var givande många och fick svar på sina frågor.

ÅRETS MEDLEMSRESA

Wapnö Slott, Halmstad

Teleborgs Slott, Växjö

Vi reser från Kungsbacka (Skogskyrkogården) kl. 08.00 och tar upp medresenärer på Shellmackarna i Fjärås och Åsa vidare till Wapnö slott vid Halmstad där vi får förmiddagskaffe.
Klockan 10 får vi en guidad visning och lite fri tid i omgivningen.
Vi far vidare och anländer till Teleborgs slott vid Växjö kl. 14.00, där vi får lunch och en guidad tur
på slottet, som byggdes av Fredrik Bonde. Vår kvällsfika får vi på Apladalens kaffestuga kl. 17.30.
Återfärden är nästa punkt på programmet och vi beräknas vara i Kungsbacka c:a 20.00.
Kostnaden för denna upplevelse blir 500:-kr / medlem, och 700:-kr / icke medlem.
Det finns fortfarande plats i bussen för vår resa till Wapnö och Teleborg slott. Resa med förmiddagskaffe,
lunch och kvällsfika samt guidade visningar kostar endast 500:- kronor för medlem och 700:- för icke
medlem. Ta gärna med en vän och gläds åt glada vänner i färd genom Sverige i vårskrud.

HÄNT SEN SIST
Årets årsmöte har hållits den 4 mars och även rensningen av de fågelholkar, som föreningen satte upp i
skogarna kring Tjolöholms Slott, har genomförts.
Flera dagars strandstädning har även genomförts. Stort tack till alla som ställt upp.
Vännerna har beslutat att sponsra 2 rosenbågar och 1 blomlåda bakom Manegen.
Rosenspaljen kommer att ta tid att ställa i ordning men arbetet är i full gång.
Den kommer att bli en sevärdhet.

TJOLÖHOLMS SLOTTS KALENDARIUM

Maj - Oktober 2015

Gå in på Tjolöholms hemsida och se alla fantastiska arrangemang
med massor av roliga och intressanta aktiviteter.
Det blir flera barnvänliga program.
http://www.tjoloholm.se/aktuellt/kalendarium
Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-54 42 00 eller info@tjoloholm.se

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM

Maj - Oktober 2015

Maj

16
27

Slottsresa. Vapnö Slott, Halland, Teleborgs Slott Växjö
Vårmöte. Grillfest vid badstranden. Samling kl. 18.00 vid parkeringen.

September

2

Höstmöte i Storstugan kl. 18.00.
Möte med slottets trädgårdsmästare som kommer och berättar för oss om

planerna på slottsträdgården och trädgården runt den lilla stugan
Hemtrefnaden som idag är iordningställd som ett museum.
Vi samlas vid slottet 17.00 för att se på anläggningarna och sedan promenerar
vi till stugan och därefter blir mötet i Storstugan.
Oktober

2-3
7

Skördefest med lottförsäljning
Slotts historia. Hur det var på Tjolöholm innan slottet byggdes.
Föredrag i Storstugan. Föreläsare och tidpunkt kommer på vår hemsida.

OBS. Nya Medlemskort kommer med Tjolöholmsnytt nu. Det gamla gäller maj månad ut.

Lärkan drillar högt i skyn, våren är ju evigt ny...

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/person – 250 kr/fam.
Plusgiro 100 55 37 – 4. Bankgiro 270 – 5101
Har Du bytt adress? Har Du e-postadress? Låt oss få dem! Skicka ett mail till info@tjoloholmsvanner.se
Vi får mindre portoavgifter och Slottet skickar ut förmåner via e-mail. Missa inte dessa!

