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En av få soliga dagar i januari 2017, som hittills är en barmarksvinter.
Stugan i centrum heter Hemtrefnaden och är öppen vid de flesta arrangemang.

www.tjoloholmsvanner.se

KALLELSE ÅRSMÖTE
Välkommen till vårens aktiviteter!
Kallelse till Årsmöte på Slottet! Torsdagen den 16 mars. Årsmötet börjar ca 19.15 i slottets matsal.
Men innan dess:
18.00
samling i Slottshallen för guidad visning av årets utställning med kläder och accessoarer från TV serien om Livet på ”Downton Abbey”
18.30
mingel i Slottshallen där Birgitta Lindén och Bengt-Ove Gunnarsson underhåller oss
med sång och musik.
19.15
Årsmöte med sedvanliga mötesförhandlingar.
Årsmötet avslutas med aktuell information från styrelsen, kaffe, smörgås och kaka.
Anmälan till Årsmötet senast den 9/3 till Marianne på telefon 0340 65 69 34, mobil 076 147 42 27 eller
E-post: nilsson.klappa@telia.com

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Kära Vänner!

Nu ligger året 2017 framför oss med spännande aktiviteter bl.a. en grillfest på senvåren. Hösten och
vintern har visat på miljöförstöring genom otaliga hårda vindar och mycket regn. Det blev ett
mycket bra år för Vännerna med god förtjänst vid Julmarknaden. Som vanligt finns det massor för
oss vänner att göra 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 torsdagen den 16 mars kl. 19.00 på Slottet. Birgitta och Bengt Ove underhåller oss
med härlig musik. För dem som önskar blir det Slottsvisning kl.18.00. Glöm inte att anmäla dig!
Varmt välkomna!
Vårhälsningar
La Margareta Hertz

Magasinet är nu under renovering och det blir spännande att se när det blir färdigt.

VERKSAMHETSPLAN 2017
Styrelsen
Styrelsen sammanträder inför medlemsmöten, utgivning av Tjolöholms Nytt och för planering av
verksamhet m.m. Styrelsens möten hålls i de flesta fall på Slottet då också någon från slottsledningen medverkar med information om gemensamma aktiviteter och aktuell verksamhet.
Medlemsmöten hålls oftast i Storstugan där föreningen bjuder på kaffe med smörgås.

Medlemsaktiviteter
Årsmöte
Torsdagen den 16 mars klockan 19.00 hålls Årsmöte i Slottets matsal. Årsmötet föregås av en
guidad slottsvisning, för dem som så önskar, samt mingel i Slottshallen där Birgitta Lindén och
Bengt-Ove Gunnarsson underhåller med musik och sång. Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar, som avslutas med aktuell information.
Tidsplan:
18.00 samling i Slottshallen för guidad visning av slottets utställning.
18.30 mingel med underhållning i Slottshallen.
19.15 Årsmötet öppnas. Ca 21.30 Årsmötet avslutas med kaffe, smörgås och kaka.

Översyn av fågelholkar
Lördagen den 18 mars klockan 10.00, samling vid Manegen för att under Bjarke Olsens ledning
kolla och rengöra våra fågelholkar. Avslutas med kaffe och smörgås i Storstugan.

Strandstädning
Bengt-Ove Gunnarsson leder arbetet med att städa vid stranden. Besked om dag, tid och samlingsplats lämnas senare. Avslutas med kaffe och smörgås i Storstugan.

Vårmöte – Grillfest vid badstranden, (vid regn i Manegen).
Onsdagen den 31 maj klockan 18.00 samling vid parkeringen. Varma kläder och gärna något att
sitta på. Allt för grillning och fika bjuder föreningen på. Våra grillmästare Bertil Andersson och
Bjarke Olsen ansvarar för att grillarna hålls varma.
Vi tittar på lekplatsen med Skeppet, grillar, sjunger in våren och umgås. Ta gärna med gitarr eller
annat instrument som kan bidra till allsången.

ÅRETS MEDLEMSRESA GÅR TILL BOHUSLÄN
Lördagen den 10 juni reser vi till Akvarellmuseet
i Skärhamn på Tjörn.
Därefter blir det lunch på restaurangen Salt & Sill
på Klädesholmen.
Vidare till Tjörns Trädgårdar med guidad tur
och resan avslutas med besök och guidning på
Sundsby Säteri och fika. Därefter blir det hemresa.
Kostnader och bokningar presenteras vid Årsmötet.

KALENDARIUM FÖR TJOLÖHOLM 2017
Gå in på Tjolöholms hemsida och se alla fantastiska arrangemang med massor av roliga och intressanta
aktiviteter.
Det blir flera barnvänliga program under året, se vidare på http://www.tjoloholm.se/aktuellt/kalendarium.
Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-54 42 00 eller info@tjoloholm.se

KALENDARIUM FÖR VÄNNERNAS AKTIVITETER
Guidad visning av årets utställning och
mingel med underhållning och Årsmöte
18 mars 10.00-12.00
Besiktning och rensning av fågelholkar
i april
Strandstädning. Tid och datum kommer vid årsmötet
31 maj 18.00
Vårmöte – Grillfest vid badplatsen
10 juni
Årets resa går till Bohuslän
6 september 18.00
Höstmöte i Storstugan
7-8 oktober 12.00-16.00 Skördefest på Tjolöholm
18 oktober 18.00
Oktobermys i Storstugan
16 mars 18.00

17-19 & 22-26 november

Julmarknad på Tjolöholm

Tjolöholms Vänner
Styrelse och kontaktlista 2017 - 2018
Marianne Nilsson
Ordförande
Inge Andersson
V ordförande
Bjarke Olsen
Kassör
Kenneth Thulin
Sekreterare
Bertil Andersson
Ledamot
Per Olof Axelsson
-"Lars Ottosson
-"Mona G Andersson Suppleant
Agnetha Ernegård
-"Eva Persson
-"Berit Willardsson
-"Ewe Blomqvist
Adjungerad
Hans Rosén
-"-

0340 65 69 34, 076 147 42 27

nilsson.klappa@telia.com

0300 54 40 03, 070 565 00 32

inge.andersson@svenskakyrkan.se

070 669 02 88

bjarke.olsen@telia.com

0320 480 00, 070 375 47 63

kennethulin@gmail.com

0340 65 56 64, 070 714 35 90

bertil1177@icloud.com

0300 612 00, 070 579 59 50

pelleax@telia.com

031 82 13 37, 070 608 58 28

ottlatgbg@gmail.com

073 025 23 12

krakan@live.se

031 99 42 12, 073 658 55 79

aernegard@hotmail.com

070 288 48 42

eva99.persson@telia.com

070 326 77 81

bewill@telia.com

031 26 34 16, 070 725 12 77

ewe.blomqvist@tele2.se

031 29 26 28, 070 329 26 28

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 för en person eller 250 kr per familj.
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 eller medlemsregistret@tjoloholmsvanner.se.
Vi får mindre portoavgifter och Slottet skickar ut förmåner via e-mail. Missa inte dessa!

