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Från vår mysiga grillkväll en vacker försommarkväll den 26 maj.

www.tjoloholmsvanner.se

Årgång 19

KALLELSE HÖSTMÖTE
HÖSTMÖTE STORSTUGAN 8 SEPTEMBER kl. 19.00. ” HUNEHALSKVÄLL ”
Hunehals, en medeltidsborg, som en gång fanns i Hanhals och som nu återuppstår 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 något spännande till fikat.
Utöver detta så kommer styrelsen att informera om höstens aktiviteter och ta upp anmälningar till
Julmarknadens lottförsäljning.
*Tips till dig som vill veta mer om Hunehals Borg i Hanhals.
Gå in på deras hemsida: www.hunehals.se
Anmälan till Höstmötet senast den 5/9 till Marianne på telefon 0340 656934, Mobil 0761 474227 eller
E-post: nilsson.klappa@telia.com

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Den kom – sommaren – med osedvanlig värme, torka och sedan regn och blåst. Men det blev grönt och
vackert! Nu närmar sig hösten med Höstmötet den 8 september. Vi får besök av Hunehals förening. Sedan

kommer skördefesten den 1-2 oktober. Som alltid behöver vi många vänners engagemang.
Den 20 oktober blir det oktobermys i Storstugan – Bildvisning av Bertil Pettersson.
Glöm inte att anmäla Dig! Kolla gärna på hemsidan lite då och då!
Gläder mig att få träffa Er alla igen!
La Margareta Hertz

MEDLEMSAKTIVITETER
Vårmöte och Grillfest den 26 maj blev verkligen lyckad.
Vi samlades vid stranden och tände grillarna. Vi bjöds på American Hamburgers, diverse
olika korvar, alla godsaker som hör till samt vatten och öl.
Kaffe och te serverades till underbara tårtor, som Gunlög bakat.
Härlig kväll och roligt att så många kom! (Se bild på framsidan)
Vi hoppas detta skall bli en tradition och att vi också har goda kontakter med vädergudarna.
Tack alla som hjälpte till!
Barnens dag på Tjolöholm 5 o 6 juni 2016
Vi i Tjolöholms vänner var med på söndagen på Barnens dag och delade ut
ballonger med vår logga och med budskapet ” Vi vill bevara Tjolöholm”.
Dagarna var helt fantastiska med strålande sol och en klarblå himmel.
Tjolöholms slott och parken visade sig från sin allra bästa sida. Många
glada barn kom, både små och stora, och hämtade ballonger hos oss
och föräldrarna fick flygblad om Tjolöholms Vänner att läsa.
Vi får hoppas att det kommer många nya medlemmar till vår Förening,
som hjälper till att stödja och bevara detta fantastiska slott.
Riktigt lyckade dagar!

MEDLEMSRESA TILL BJÄREHALVÖN
Vår resa till Bjärehalvön blev verkligen en fullträff!! Vi for iväg i ottan och besökte först
Skottorps Slott där det serverades kaffe och frallor.
Vi fick möjlighet att handla i gårdsbutiken och nästan alla kom vi hem med goda ostar från
gårdens mejeri.

Vidare till krukmakeriet i Skottorp. Därifrån upp till
Hovs Hallar för utsökt lunch.
Ner till Norrvikens Trädgårdar, som alltid är så vackra
att se.
Slutligen åkte vi till det fantastiska Café Killeröd
och undfägnades med deras famösa äppelmarängtårta. Vi njöt av den vackra utsikten över Bjärebygden
och Kullaberg.
Trötta och lyckliga styrdes sedan kosan hemåt.
”Läs mer och utförligare om resan på hemsidan.”

”På begäran”, OKTOBERMYS I STORSTUGAN 20 OKTOBER kl. 18.00.
Kvällens tema är ” Djur och natur”. Vår medlem Bertil Pettersson kommer att i ord och bild
berätta om sina äventyr med kameran då han fotograferat storvilt, som björn och älg. Bertil har
kommit ut med en ny bok om sina möten med djur och natur. Passa på att köpa ett signerat
exemplar under kvällen. Gott fika och mysig stämning lovar vi för denna kväll.
Då vi bjuder på förtäring vill vi ha din anmälan till Myskvällen senast den 17/10
till Marianne på telefon 0340 656934, Mobil 0761 474227 eller E-post: nilsson.klappa@telia.com
Till följande aktiviteter behövs många villiga händer!
Skördefest på Tjolöholm 1 och 2 oktober kl. 10-17. Tyvärr är den INSTÄLLD! i år.
Vi kommer att finnas där med information om Tjolöholms Vänners verksamhet och sälja lotter med
fina vinster på temat HÖST. Vår video om Tjolöholm ”Det var då” kommer att visas under båda
dagarna och boken med samma titel kommer att finnas till försäljning. Och så har vi ballonger
kvar sen Barnens dag.
Julmarknad på Tjolöholm 11-13 och 16-20/11. Vardagar kl. 12-20 och helger kl. 10-18.
På Julmarknaden är det främst information om vår förening och lottförsäljning som gäller.
Detta är två utmärkta tillfällen att göra vår förening känd och värva nya medlemmar.
Det bästa är om vi kan vara 4 under varje 4 timmars pass. Då finns det tid för att gå och fika och
titta runt på de andra utställarna. Ansvariga för båda aktiviteterna är Bertil Andersson och
Marianne Nilsson förstärkta med Margareta Hed och Ralf Galme.
Har du kontakter som kan sponsra med vinster så hör av dig.
Anmälan: Marianne tar med glädje emot din anmälan om när du kan hjälpa till!

KALENDARIUM FÖR TJOLÖHOLM HÖSTEN 2016
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

AKTUELLT FÖR TJOLÖHOLMS VÄNNER HÖSTEN 2016
To 8 sept

Lö och sö 1-2 okt
To 20 okt

Fre – sö 11 - 13 nov
On – sö 16 – 20 nov

Höstmöte med besök från föreningen Hunehals Borg
med fika och aktuell information i Storstugan kl. 19.00.
Anmälan till info@tjoloholmsvanner.se eller nilsson.klappa@telia.com
Skördefest
[ OBS! INSTÄLLD! ]
Oktobermys i Storstugan – Bildvisning av Bertil Pettersson.
Glöm inte att anmäla Dig!
Anmälan till info@tjoloholmsvanner.se
Julmarknad
Tag kontakt med Marianne eller ”info” och meddela NÄR du kan ställa upp.
Anmälan till info@tjoloholmsvanner.se eller på listor vid höstmötet.

Tjolöholms Vänner
Styrelse och kontaktlista 2016 – 2017
Margareta La Hertz Ordförande
Marianne Nilsson
V ordförande
Ewe Blomqvist
Kassör
Kenneth Thulin
Sekreterare
Bertil Andersson
Ledamot
Per Olof Axelsson
-"Lars Ottosson
-"Mona G Andersson Suppleant
Bjarke Olsén
-"Berit Willardsson
-"Hans Rosén
Adjungerad

0340-65 10 01, 070-655 25 22
0340-65 69 34, 076-147 42 27
031-26 34 16, 070-725 12 77
0320-480 00, 070-291 60 09
0340-65 56 64, 070-714 35 90
0300-612 00, 070-579 59 50
031-82 13 37, 070-608 58 28
073-025 23 12
0340-65 56 99, 070-669 02 88
070-326 77 81
031-29 26 28, 070-329 26 28

la.hertz@ymex.net
nilsson.klappa@telia.com
ewe.blomqvist@tele2.se
kennethulin@gmail.com
bertil@mba-maskinservice.se
pelleax@telia.com
ottlargbg@gmail.com
krakan@live.se
bjarke.olsen@telia.com
bewill@telia.com
hans.v.rosen@comhem.se

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

