KALENDARIUM FÖR TJOLÖHOLM HÖSTEN 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

2019/3

Augusti

Årgång 24

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM
September – December 2019
September

12/9

Höstmöte i Storstugan kl. 18.oo

Oktober

4/10 – 6/10
17/10

Skördefest, mellan kl. 10-16
Oktobermys i Storstugan kl. 18.oo

November

15/11 – 17/11
22/11 – 24/11
28/11 – 1/12

Julmarknad
Julmarknad
Julmarknad

Vi står i magasinet där vi informerar om vår förening, värvar nya
medlemmar och säljer lotter.
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.

www.tjoloholmsvanner.se
info@tjoloholmsvanner.se

Några av alla Tjolöholms vänner som kom till Vårmötet och
grillkvällen på Tjolöholms strand.
Ordförande vill tacka alla som kom och gjorde denna kväll till ett
trevligt minne! Samt ett stort tack till de som handlat, till
grillmästare och till alla som kom med goda kakor och kaffe!
Ordförande vill också tacka våra vänner på Läckö, Nääs och
Gunnebo för en mycket trevlig dag på Läckö slott.
Inge Andersson

Från styrelsen sänder vi ett Stort tack till
Ewe Blomqvist som har varit en klippa i
föreningens arbete i många år med flera
olika uppdrag. Ewe har valt att lämna
styrelseuppdragen, men kommer att vara
kvar som medlem. Vi hoppas vi kommer att
se honom på många träffar framöver.

Välkommen till vårt HÖSTMÖTE den 12 september 2019 kl. 18,00

Rapport från vårens MEDLEMSRESA till Falköping

Vi samlas i Storstugan där det serveras kaffe med tilltugg. Missa inte denna
spännande föreläsning av Ingvar Alnström om
Fyra berömda kvinnor i Kungsbacka bla. om Blanche Dickson.
Anmälan:
Vi tar upp anmälan till detta Höstmöte senast den 6 September
på telefon till Inge tel. 0705-650032, eller Eva 0702-884842.

Med Bertil Magnusson vid ratten och Ingvar Alnström som guide gav sig 34
förväntansfulla medlemmar iväg.
Första stoppet var Trollabo kvarn i Herrljunga. Där vi
serverades en god smörgås, kaffe och kaka.

SKÖRDEFESTEN den 4 till 6 oktober 2019
Vi kommer att finnas på plats och sprida information om vännerna och naturligtvis
sälja lotter som är stommen i vår ekonomi.
Vi brukar dela in dagen i fyratimmars pass med 3 – 4 pers./ pass.
Vi tar tacksamt emot priser till Skördefestens lotteri. Gärna tex. kaffe, honung
mm. Kontakt Berit Willardsson 0703-267781.
Anmälan för deltagande:
Berit tel. 0703-267781 eller mail bewill@telia.com senast 30/9 , eller skriv upp
dig på listorna som kommer att finnas på höstmötet.

OKTOBERMYS i Storstugan den 17 oktober 2019 kl. 18,00
Vi samlas i Storstugan där det serveras kaffe med tilltugg.
Spännande föreläsning om Bondepraktikan med Arne Ahlqvist.
Anmälan : Senast den 12 Oktober per telefon till
Inge Andersson 0705-650032 eller Eva 0702-884842.

JULMARKNADEN den 15 – 17/11, 22 – 24/11 och 28/11 – 1/12
Vardagar kl. 12 - 20 och helger kl. 10 – 18.
På julmarknaden är det främst information om vår förening och lottförsäljning som
gäller.
Det bästa är om vi kan vara fyra under varje 4-timmarspass. Då finns det möjlighet
att gå och fika och titta runt lite på marknaden.
Ansvariga för aktiviteterna är Bertil Andersson och Berit Willardsson.
Har du kontakter som kan sponsra vinster så hör gärna av dig.
Anmälan för deltagande: Anmälningslistor kommer att finnas på Höstmötet och
Myskvällen, alternativt per telefon till Berit Willardsson 0703-267781.

Resan gick vidare till Redberga konstgård där
Kristina Wiberg tog emot oss och guidade oss runt i sitt vackra
hem med fantastiskt mycket konst av maken
Harald Wiberg . Vi fick berättelser från Haralds
konstnärsliv och se alla hans vackra tavlor.
Sedan bar det av till Falebygdens ost. Här gavs tid
att smaka och handla ost, kex och mycket annat.
Nu började våra magar kurra efter middag och vi styrde
vår väg mot Löfwings Ateljé & Krog. Där blev vi varmt
mottagna med en fantastiskt god middag som bestod av
rotfruktsgratäng och tjälknöl av hjort.
Det är Linda Löfwing som är kock och driver restaurangen.
Konstnär Göran Löfwing berättade med
inlevelse om starten på hans liv som konstnär ,
en mycket intressant och fascinerande resa.
Vi fick ta del av målningarna i ateljén och deras uppkomst, och även
om hur gården köptes och hur den renoverades till sitt nuvarande
inponerade utseende. Vi kunde även handla med oss diverse alster av
konstnären.
Efter en riktigt lyckad toppendag styrde vi resan tillbaka till Kungsbacka, och under
resans gång lärde vi oss mycket av Ingvars intressanta berättelser om platser vi
passerade och en och annan rolig historia.
Karin Nilzén

Hänt bland vännerna
Om ni vill maila ert deltagande/anmälan, gör det till:
Inge Andersson
inge.andersson@svenskakyrkan.se
Berit Willardsson
bewill@telia.se
Eva Persson
eva99.persson@telia.com

Vi sänder våra tankar till Hans Rosén som tyvärr inte finns med oss
längre. Vi minns med värme hans fina arbete i styrelsen.

