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KALLELSEKALLELSEKALLELSEKALLELSE    
    

Välkommen till vårt årsmöte torsdagen den 3 mars klockan 19.oo på Slottet 
 
Kvällens program: 
Kl. 18.00 Guidad visning av slottet med Jane Austen utställning för de som så önskar med 
 samling i Slottshallen. 
 Anmälan om deltagande skall göras till info@tjoloholmsvanner.se eller 
 Marianne Nilsson 0340-65 69 34 senast 25 februari. 
Kl. 18.30 - 19.00 Mingel och underhållning i Slottshallen. Våra medlemmar Birgitta Lindén och 
 Bengt-Ove Gunnarsson underhåller med musik och sång. 
Kl. 19.00 Årsmöte i matsalen med sedvanliga förhandlingar med val av styrelse och aktuell 
 information från slottet och vännerna. 
C:a 20.30 Avslutning där vi bjuds på kaffe/the, smörgås och kaka. 
 

ANMÄLAN: 
Vi vill veta om Du / Ni kommer så att vi kan beställa fika så det räcker. 
Anmäl Dig / Er senast den 25/2 till Marianne Nilsson 0340-65 69 34 eller 
föreningens e-post: info@tjoloholmsvanner.se. 

 

    

ORDFÖRANDEN HAR ORDETORDFÖRANDEN HAR ORDETORDFÖRANDEN HAR ORDETORDFÖRANDEN HAR ORDET    
    
Nu ligger år 2016 framför oss med spännande aktiviteter bl.a. en grillfest på senvåren. Hösten har 
visat på miljöförstöring genom otaliga hårda vindar och mycket regn. Hoppas att inte vintern blir 
för svår! Det blev ett bra år 2015 för vännerna med god förtjänst vid Skördefest och Julmarknad. 
Som vanligt finns det mycket att göra för oss i Tjolöholms vänner i vår. Se på vårt kalendarium på 
sidan 4. Har du idéer och synpunkter så hör av dig till någon i styrelsen eller skriv en rad till 

info@tjoloholmsvanner.se . 
Det skall bli trevligt att ses på årsmötet enligt ovan. 

    

MOTIONERMOTIONERMOTIONERMOTIONER    
 
Samtliga medlemmar har rätt att lämna in motioner till Årsmötet rörande föreningens verksamhet samt 
förslag till aktiviteter. Motioner och förslag skall vara inlämnade till info@tjoloholmsvanner.se eller 
ordföranden Margareta La Hertz, Stenudden 55, 439 51 Åsa, senast 25 februari 2016. 
 
Valberedning: Sammankallande är Boo Å Wallén tel. 031-91 73 93   
 

HÄNT SEDAN SISTHÄNT SEDAN SISTHÄNT SEDAN SISTHÄNT SEDAN SIST    
    
Skördefest och Julmarknad har ägt rum med, för Tjolöholms vänners del, bra ekonomiska resultat. Vår 
erfarenhet blir, som vanligt, att det är för få som ställer upp som funktionärer. Vi som var där tyckte att det 
var trevligt att träffa alla positiva människor, som gärna pratade med oss om medlemskap och kollade upp 
alla våra vinster till lotteriet. 
  



AKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETER    
    

Kenneth Thulin håller vår hemsida uppgraderad och du kan där bland annat se fotografier och 
reportage från våra resor. Vidare finns länkar till Slottets och familjen Dicksons hemsidor. 
Vi uppmanas av slottet om att ställa upp som värdar vid olika tillfällen. 
Skördefesten och Julmarknaden är de största evenemangen. Du uppmanas att anmäla din med-
verkan som inte är belastande utan trevlig. Under Skördefesten deltog 20 st. vänner och under 
Julmarknaden 34 st. men det var för få. 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. 

    

Skottorps slott och Norrvikens trädgårdarSkottorps slott och Norrvikens trädgårdarSkottorps slott och Norrvikens trädgårdarSkottorps slott och Norrvikens trädgårdar    
 

     
Skottorp slott                                                              Norrvikens trädgårdar 
 
Medlemsresa söndagen den 2016-05-22 
 
Våra medlemsresor är till för att vi skall lära känna varandra bättre, samt att även vara ett tack till dem som 
ställer upp i vårt arbete för Tjolöholms slott, på Skördefest och Julmarknad m.m. Kostnaden för resan 
subventioneras av föreningen för att få en acceptabel kostnad för våra medlemmar. 
Årets resa startar i Kungsbacka och hämtar upp resenärer i Fjärås, Åsa och eventuellt fler utefter vägen. 
Vi åker söderut genom Halland och gör vårt första stopp vid Skottorps slott, som är Sveriges bäst bevarade 
Empireslott. Där vi får förmiddagskaffe med fralla och därefter en guidad visning av slottet, som är mest 
berömt för att Karl XI gifte sig där 1680 med Ulrika Eleonora av Danmark. Vi gör även ett besök i ostboden 
där man får tillfälle att handla. 
Strax intill ligger Skottorp stengods med kvalitetshantverk som tål ugn/mikro och maskindisk. 
Vi fortsätter vår resa till Hovs Hallar där vi äter lunch på restaurangen, som ligger högt med härlig utsikt. 
Maten består av timjanbakad majskyckling med skogssvampsås och örtpotatis samt smör, bröd, sallad, 
vatten/lättöl och kaffe med kaka. 
Efter lunchen åker vi till Norrvikens trädgårdar som har sju olika stilträdgårdar runt Villa Abelin och har fin 
utsikt över Laholmsbukten. 
Vi avslutar resan på Café Killeröd med deras specialitet: Äppelmarängtårta och kaffe. Café Killeröd ligger 
150 m över havet också med en fantastisk utsikt över Bjärebygden och Kullaberg. 
 
Kostnaden för denna fina resa blir 600:- för medlemmar och 750:- för icke medlemmar, som betalas till 
föreningens plusgiro 100 55 37 – 4 eller bankgiro 27 – 5101 i samband med anmälan till resan. 
 
I resans pris ingår förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe och guider under resan. 
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TJOLÖHOLMS KALENDARIUM   Februari - Juli  2016 
  

Februari – Maj Slottet öppet för visning Lördagar, Söndagar 11, 12, 14 o. 15 
 Storstugan öppen för servering Lördagar, Söndagar 12 – 16 
Mars  6 Afternoon tea 
April 17 Afternoon tea 
 
Utställningar: 

Drömmar i Austenland Storstugan  16/1 – 12/3 
Jane Austen utställning pågår  16/1 – 25/9 
Konstägg i trädgården   12/3 – 9/5 
Påsk på Tjolöholms slott   25/3 – 28/3 
Besök slottets hemsida. Länk finns även på vår hemsida. 
Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-54 42 00  eller info@tjoloholm.se 

 
************************************************************************************** 

 

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM Februari - Juni 2016 
 
Februari 25 Sista inlämningsdag för motioner 
Mars  3 Årsmöte på Slottet 
Mars 29 Rensning av fågelholkar. Sammankallande Bjarke Olsen 0340-65 56 99 
April 16 Strandstädning. Sammankallande Bengt-Ove Gunnarsson 0300-124 47 
Maj 22 Medlemsresa (Skottorps slott – Norrvikens trädgårdar mm) 
Maj 26 Vårmöte ”Grillkväll på stranden” 
 

 

 
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! 
 
Skicka ett mail till info@tjoloholmsvanner.se  
 
Vi får mindre portoavgifter och Slottet skickar ut förmåner via e-mail. Missa inte dessa. 


