KALENDARIUM FÖR TJOLÖHOLM VÅREN 2019
Slottet har öppet alla helger.
Storstugan är också öppen för fika och måltider samma tid.
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

2019/1

Februari

Mars - November 2019
Mars Årsmöte

28/3

18.00 Guidad tur på slottet för den som önskar
18.30 Samlas vi till musik och snacks i Slottshallen
19.00 Börjar vi årsmötet

Maj

18/5

Medlemsresa

Juni

12/6

Grillfest på Stranden / Magasinet

September

12/9

Höstmöte

Oktober

4 – 6/10
17/10

Skördefest
Myskväll

November

15 – 17/11
22 – 24/11

Julmarknad
Julmarknad

28 – 1/12

Julmarknad

Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Har du önskemål om någon aktivitet eller annat.
Hör av dig till styrelsen med förslag. Du får gärna vara med och planera.
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!
Vi skickar ut meddelanden och Slottet skickar ut förmåner via e-mail.
Missa inte dessa.

En skön vy mot havet med välansade buskar och gräsmattor.

www.tjoloholmsvanner.se
info@tjoloholmsvanner.se

Årgång 22

Välkommen till vårt ÅRSMÖTE den 28 MARS 2019 kl, 19.oo
De som så önskar kan gå en guidad tur i slottet innan årsmötet skall samlas i slottshallen kl. 18.
Vi samlas i Slottets entré kl. 18.30 med mingel, cider och snacks.
Birgitta Lundin och Bengt Ove Gunnarsson underhåller oss med sång och musik.
Årsmötet börjar kl. 19 med information av trädgårdsmästare Eva Rosén och John Taylor om vad som händer med
Tjolöholms trädgård under året.
Styrelsen rapporterar om händelser och resultat under 2018. Föreningen bjuder naturligtvis på kaffe/the och dopp.
Parkera vid magasinet.
Vi tar upp anmälan till Årsmötet senast den 15 mars per telefon till Inge Andersson 0300-544003 / 070-5650032,
Lillan Wallén 070-2178879 eller e-post: info@tjoloholmsvanner.se för att vi skall kunna beställa tillräckligt med
fika.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET
2018 var ett bra år för föreningen med många nya medlemmar och vi sålde många lotter på både
Skördefesten och julmarknaden.
Ett mycket stort tack till alla som hjälpte till med att skaffa priser och att sälja lotter!
Ett stort tack också till våra sponsorer och till alla er som köpte våra lotter.
Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år. Vi hoppas på ett lika gott samarbete som tidigare år
med ledningen på slottet.
På årsmötet den 28 mars kommer Eva Rosén och John Taylor att medverka och tala om att utveckla en
köksträdgård med växthus, äppelträd, bärbuskar m.m. Missa inte detta!
Sedan ser vi fram emot en resa i maj, en grillkväll i juni, höstmöte i september, oktobermys och så
naturligtvis skördefest och julmarknad.
Alla varmt välkomna till våra aktiviteter.
Inge Andersson

GRILLFEST PÅ STRANDEN 12 JUNI 2019 kl. 18.oo
Grillfesten på stranden är en av föreningens höjdpunkter som tyvärr är beroende av vädret. Vi har dock blivit
lovade att få vara i magasinet om vädret så fordrar. Vi bjuder på korv, hamburgare, bröd, dricka och kaffe med
kakor. Glatt humör och muntrationer hoppas vi att våra medlemmar bjuder på själva.
För att organisera det hela vill vi ha er anmälan senast 9 juni per telefon till Inge Andersson 0300-544003/ 0705650032, Lillan Wallén 070-2178879 eller e-post: info@tjoloholmsvanner.se för att vi skall kunna köpa tillräckligt
med mat och dricka

OKTOBERMYS I STORSTUGAN DEN 17 OKTOBER 2019 KL. 18.00
Höstens oktobermys hoppas vi bli lika välbesökt som 2018. Föredragshållare och tema är ännu ej fastställt men vi
har stora förväntningar.
Kaffe med smörgås och kaka blir det naturligtvis. Stämningen och samtalen med gamla vänner brukar vara på
topp.
Glöm inte att anmäla senast 14 oktober per telefon till Inge Andersson 0300-544003/ 070-5650032,
Lillan Wallén 070-2178879eller e-post: info@tjoloholmsvanner.se för att vi skall kunna beställa tillräckligt

med fika.

SKÖRDEFESTEN OCH JULMARKNADEN
Stort tack till alla er som hjälpte till, både sponsorer och alla frivilliga lottförsäljare på Skördefesten och
Julmarknaden 2018. Det var 3 dagars Skördefest och 10 dagars Julmarknad med mycket att stå i, men det gick bra
när alla ställde upp för att sälja lotter och informera om vår förening.
Trots regn och blåst en del dagar kom ungefär 27.000 besökare och lottförsäljningen 2018 inbringade över
50.000.- kronor till vår kassa.
Dessa pengar använder vi till att sponsra slottets olika projekt. Ljusbärare i kyrkan 2018, klädsel på bänkar i
slottshallen och virkeskostnad till ny pergola i anslutning till slottet är några av projekten 2019.
Skördefesten 2019 äger rum 4 – 6 oktober och Julmarknaden 15 – 17, 22 – 24 och 28 nov. – 1 dec.
Som alltid behöver vi uppslutning av våra medlemmar för att sälja lotter och informera om vår förening.

OKTOBERMYSET 17 OKTORBER 2018
Kvällens uppslutning var god och det lät som alla
hade trevligt och mycket att prata om med sina
grannar.
Kvällen började med att ordföranden önskade oss
alla välkomna och lämnade ordet till Anja Ilves
som överlämnade två inbjudningskort från
invigningen av Tjolöholms kyrka år 1904. Hon
överlämnade även sin fars konfirmationsbibel med
dedikation av Isaac Béen. Konfirmationen ägde
rum i Tjolöholms kyrka midsommardagen 1918.
Kvällens gäst var Sune Börjesson som gav oss intressanta glimtar av Norra Hallands historia. Han berättade om när
potatisen kom till trakten och folk kunde göra brännvin på potatis i stället för säd. Plötsligt räckte säden till att baka
bröd och bullar. Brännvinets inverkan på förmågan att köra bil sågs av polisen som en förmildrande omständighet.

MEDLEMSRESA TILL FALKÖPING 18 MAJ 2019
Vi startar från Kungsbacka och åker till Trollabo Kvarn, Herrljunga för förmiddagskaffe och efter det vidare till
Redberga Konstgård (konstnären Harald Wibergs hem) i Falköping. I Falköping besöker vi naturligtvis Falbygdens
Ost för att eventuellt handla några varor. Vi åker vidare till Löfwings Ateljé, Broddetorp dit vi anländer på
eftermiddagen för en måltid. Vidare besked om tider och pris kommer på årsmötet den 28 mars 2019.
Anmälan till resan senast 2 maj 2019 till Berit Willardsson 070-3267781 eller e-post: info@tjoloholmsvanner.se

Några av alla duktiga medlemmar i Tjolöholms vänner som var med och sålde lotter på
Skördefesten 2018.
Alltid lika trevligt med alla glada människor man möter under dessa marknadsdagar.
Ta chansen Du också och var med vid nästa Skördefest och julmarknad och ta del av dessa
fantastiska dagar med glädje och gemenskap.

