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Maj

En tidig vårdag i mars vid Tjolöholms badstrand.

Årgång19

Från Årsmötet på Slottet 2016.

www.tjoloholmsvanner.se

KALLELSE till VÅRMÖTE
Välkommen till Vårmöte – Grillfest vid badstranden. (Vid regn blir det i Manegen).
Torsdagen den 26 maj klockan 18.00 samling vid parkeringen. Varma kläder, gärna något att sitta på.
Allt för grillning och fika bjuder föreningen på. Vi tittar på lekplatsen med Skeppet, grillar, sjunger in
våren och umgås. Ta gärna med gitarr eller annat instrument som kan bidra till allsången.
Anmälan till Marianne 0340-65 69 34 eller info@tjoloholmsvanner.se.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Nu är den här – VÅREN – äntligen! Så härligt att lyssna till fåglarnas sånger, se blåsippor, vitsippor, scillor
och påskliljor blomma. Nu väntar en härlig tid. Årsmötet i mars blev välbesökt och lyckat och vi njöt av
musik, goda smörgåsar och en värmande brasa. Glöm inte vårens resa den 22 maj och strax därefter vårmötet
med grillfest vid stranden. 5-6 juni firas Barnens Dag. 8 september är det redan höstmöte i Storstugan. Som
ni ser så händer det mycket på Tjolöholm de närmaste månaderna.
Väl mött!

ÅRSMÖTE 2016
Årets välbesökta Årsmöte ägde under gemytliga former denna gång rum på slottet. Före själva årsmötet fick
vi en guidad visning av den pågående Jane Austen-utställningen på slottet. Före årsmötet underhölls vi även
med välklingande musik i stora entréhallen. Årsmötet i sig innehöll inga dramatiska eller kontroversiella
punkter och valberednings väl förberedda och förankrade förslag till ny styrelse accepterades i sin helhet av
Årsmötet. Den nya styrelsen fick därför följande utseende:
Föreningen Tjolöholms Vänner Styrelsen
Kontaktuppgifter 3 mars 2016
Margareta La Hertz
Ordförande
0340-65 10 01, 070-655 25 22
la.hertz@ymex.net
Marianne Nilsson
v. ordförande
0340-65 69 34, 076-147 42 27
nilsson.klappa@telia.com
Ewe Blomqvist
Kassör
031-26 34 16, 070-725 12 77
ewe.blomqvist@tele2.se
Kenneth Thulin
Sekreterare
0320-480 00, 070-291 60 09
kennethulin@gmail.com
Bertil Andersson
Ledamot
0340-65 56 64, 070-714 35 90
bertil@mba-maskinservice.se
Per Olof Axelsson
-”0300-612 00, 070-579 59 50
pelleax@telia.com
Lars Ottosson
-”031- 82 13 37, 070 608 58 28
ottlargbg@gmail.com
Mona G Andersson
Suppleant
073-025 23 12
krakan@live.se
Bjarke Olsen
-”0340-65 56 99, 070-669 02 88
bjarke.olsen@telia.com
Berit Willardsson
-”070-326 77 81
bewill@telia.com
Hans Rosén
Adjungerad
031-29 26 28, 070-329 26 28
hans.v.rosen@comhem.se
…..................................................................................................................................................................................................................

MEDLEMSAKTIVITETER

Skottorps slott är Sveriges bäst bevarade Empireslott.

MEDLEMSRESA TILL BJÄREHALVÖN
Söndagen den 22 maj är det dags att enligt vår tradition ge oss ut på en Slottsresa.
Vi startar från Kungsbacka kl. 08.00 och hämtar upp fler resenärer i Åsa kl. 08.15.
Vi anländer till Skottorps slott där vi inleder med förmiddagskaffe. Skottorps slott är Sveriges bäst bevarade
Empireslott och mest berömt för att Karl IX gifte sig här den 6 maj 1680 med Ulrika Elionora av Danmark.
Efter kaffet får vi en guidning på slottet av ägarinnan Ing-Marie Müller-Uri.
Vi gör även ett besök i deras fina ostbod, med ostar från eget mejeri, och där vi även kan handla.
Nästa besök är Skottorps stengods. Här tillverkas kvalitetshantverk, både traditionella och lite nytänkande.
Allt går att sätta i ugn / micro och tål maskindisk.
Nu känns det som dags för lunch. Den får vi på Hovs Hallars Restaurang, som ligger högt med härlig utsikt
mot havet och horisonten. Här blir vi serverade timjanbakad majskyckling med skogssvampsås, örtpotatis,
smör-bröd-sallad, vatten/lättöl samt kaffe och kaka.
Efter lunchen åker vi till Norrvikens trädgårdar, som är vackert belägna på Hallandsåsens sluttning med
utsikt över Laholmsbukten. Anläggningen består av sju olika stilträdgårdar samlade kring huvudbyggnaden
”Villa Abelin”. Innan vi lämnar Bjärehalvön för denna gång måste vi passa på att dricka kaffe på fantastiska
Café Killeröd, som ligger 150 m över havet och med underbar utsikt över Bjärebygden och Kullaberg.
Vi blir serverade deras specialitet: Kaffe med äppelmarängtårta och vaniljsås.
Vi räknar vara tillbaka i Kungsbacka c:a kl. 19.30 med många fina upplevelser i bagaget.
Kostnaden för denna resa blir 600:- för medlemmar och 750:- för icke medlemmar. Avgiften sätts in på
föreningens plusgiro 1005537-4 eller bankgiro 270-5101.
I resans pris ingår kaffe och fralla, lunch, guide under resan och i Skottorp slott.
Sista anmälningsdag är 2 maj 2016 till Ewe Blomqvist 031-26 34 16, Margareta Hed 073-391 53 25,
Berit Willardsson 070-326 77 81
eller
e-post: info@tjoloholmsvanner.se

Barnens dag
Lördag och söndag den 5 och 6 juni medverkar föreningen i Tjolöholms Barnens dags firande.
Program med plats och tid för vår medverkan återkommer vi till på vår Hemsida: www.tjoloholmsvanner.se

HÖSTMÖTE
Höstmöte, torsdagen 8 september kl. 18.00 i Storstugan.
” HUNEHALSKVÄLL ”
Hunehal, en medeltidsborg, som en gång fanns i Hanhals, återuppstår nu med hjälp av många entusiasters
arbete. Historien om förr och nu kommer Rose Marie Eriksson att berätta denna kväll. Anette Andersson
visar också prov på tidsenliga kläder. Få se om vi också tillsammans med Storstugan kan finna på något
spännande till fikat.
Utöver detta så kommer styrelsen att informera om höstens aktiviteter och ta upp anmälningar till Skördefestens lottförsäljning.
Oktobermys, torsdagen 20 oktober kl. 18.00 i Storstugan
Kvällens tema är ”Djur och natur”. Vår medlem Bertil Pettersson kommer att i ord och bild berätta om sin
nya bok: Från sydlig äng till nordlig vildmarkstjärn. Rådjuret Europas lilla högvilt.
Boken går att köpa till specialpris. Gott fika och mysig stämning lovar vi också för denna kväll.
Lite allvar blir det också med information om kommande aktiviteter.
Skördefest
Lördag och söndag den 1 och 2 oktober klockan 12-16 är det Skördefest på Tjolöholm. Vår planering är att
vi skall ställa upp med information om vår verksamhet, visa vår video om Tjolöholm ”Det var då”, värva nya
medlemmar, berätta om Vagnsmuseet och sälja lotter.

………………………………………………………………………………………………………………………………

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM
22 maj
26 maj 18.00
5-6 juni
8 september 18.00
1-2 oktober 12 – 16
20 oktober 18.00

Maj - Oktober 2016

Slottsresa till Skottorps slott och Norrvikens trädgårdar
Vårmöte – grillning vid badplatsen, samling vid parkeringen
Barnens dag
Höstmöte, föreningen Hunehal berättar om sin verksamhet,
Hunehals borg och visar upp sina medeltidskläder
Skördefest på Tjolöholm
Oktobermys i Storstugan – Bildvisning, Bertil Pettersson

…............................................................................................................................................................................................

Maj - Oktober 2016

TJOLÖHOLMS KALENDARIUM
Utställningar:
16/1 – 25/9
12/3 – 9/5
5-8/5
14-15/5
22/5
28/5
4/6 tom augusti
5-6/6
11-12/6
18/6
22/6-3/8
5/8, 7/8
27/8
1-2/10

Jane Austen utställning
Konstägg i trädgården
Konstliv
Göteborg Game Fair
Classic Motor Show
Klädkammaren öppnar, kompletterad med Jane Austen-dräkter
Tillskärarakademin ställer ut empirekostymer i Manegen
Barnens Dag
6 juni även Kungsbacka kommuns Nationaldagsfirande
Körtävlingar
Internationella picknickdagen
Barnunderhållning på utomhusscenen onsdagar kl. 13.30
Change Music Festival
Hälsodagen
Skördefest

Besök slottets hemsida. www.tjoloholm.se
Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-54 42 00 eller info@tjoloholm.se
….....................................................................................................................................................

Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Värva fler medlemmar till vår gemenskap.
Det finns mycket att engagera sig i på Tjolöholm.
Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/pers – 250 kr/fam. där alla bor på samma adress.
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

