Kalendarium för Tjolöholms slott våren 2020
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. 0300-544200 eller info@tjoloholm.se
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Tjolöholms vänners kalendarium för 2020
Mars – November 2020
Mars Årsmöte

24/3

18.00
19.00

Guidad tur på slottet
Börjar årsmötet

Maj

23/5

Juni

10/6

18.00

Grillfest på stranden

September

17/9

18.00

Höstmöte. Tema hus och
trädgård.

September
Oktober
November

18/9 - 20/9
15/10
13/11-15/1 1

Medlemsresa 2020

18.00

Skördemarknad
Oktobermys
Julmarknad

20/11-22/11

Julmarknad

26/11-29/11

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/per person – 250 kr/ per familj.
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.

En stunds vila på vår efterlängtade bänk
som är uppsatt i korsningen vid Storeskog.
info@tjoloholmsvanner.se
www.tjoloholmsvanner.se

Välkommen till vårt ÅRSMÖTE den 24 MARS 2020 kl. 18,00
För dem som önskar gå en guidad tur i slottet innan årsmötet skall samlas i
slottshallen kl.18.00 .
Birgitta Lundin och Bengt Ove Gunnarsson underhåller oss med sång och
musik innan årsmötet.
Årsmötet börjar kl.19.00 med information av
stiftelsens ordförande Hans Forsberg som berättar vad som händer på
slottet under 2020.
Styrelsen rapporterar om händelser och resultat under 2019.
Vi tar upp anmälan till Årsmötet senast den 17/3-2020
Inge Andersson tel.0300-544003/0705-650032,
mail: inge.andersson@svenskakyrkan.se
Eva Persson tel. 0702-884842, mail: eva99.persson@telia.com
Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift på 50: -/per person för
förtäring vid alla möten/ sammankomster under varje aktivitet
Rapport från Höstmötet 12 september 2019
Tjolöholms Vänner inbjöd medlemmar till samkväm i Storstugan 12 september.
Storstugan fylldes snabbt av 50-talet entusiastiska medlemmar som fick lyssna på en
historisk återblick av vad Fyra historiska Kungsbackakvinnor åstadkom under sin
levnad.
Föredraget hölls av Ingvar Alnström som med liv och lust gjorde dessa berättelser
levande.
S:ta Gertrud troligen född 626 i Belgien. Hennes far var rik och mäktig och då han
dog skänkte änkan allt till kyrkan som byggde ett kloster där Gertrud senare blev
abbedissa ( på 1200-talet blev hon helgonförklarad).Redan 1548 fanns Sankta
Gertrud i Kungsbackas sigill.
Brita-Lena Andersson även kallad”Kungsbackagumman” föddes i Fjärås 1824.
Hon bodde större delen av sitt liv på Hammerö. Hon botade sjuka med olika avkok
m.m. När hon drog sitt sista andetag den 23 oktober 1904 utbröt ett fruktansvärt
jordskalv.
Beda Hallberg från Onsala, Majblommans skapare vet väl alla vem hon var. Beda
Hallberg införde även julklappspapperet till Sverige. Vi har henne att tacka för allt
vad hon skapat med Majblomman.
Blanche Dickson, 1856-1906, ”byggherre” av Tjolöholms slott.
Slottet var hennes sommarhus efter det att hennes make James F Dickson gått bort.
Vi kan väl säga att Tjolöholms Vänner kan tacka henne för att vår fina förening finns.
Agnetha Ernegård

Rapport från Oktobermyset 17 oktober 2019
Även denna kväll var det fullt i Storstugan av glada Vänner som samlats
för att höra om Bondepraktikan.
Föreläsare Arne Ahlqvist guidade oss genom ett år i Bondepraktikans spår.
Många nickade igenkännande av det som Arne berättade.
Att vädret är A och O i en bondes liv förstår vi alla och att många skördar
kunde gå förlorade och även lyckades kan vi läsa genom historien.
Go fika med smörgås, kaka och kaffe avslutade denna mysiga kväll.
Medlemsresa 2020
Medlemsresan 2020 blir till Huseby Bruk/slott. Mer information om
resan, tider och pris kommer på årsmötet där man även kan anmäla sig
till Berit Willardsson.
Rensning av fågelholkarna på Tjolöholm 2020
Pelle och Bjarke håller i detta.Vill Du också vara med?
Kontakta Pelle på tel. 0705-795950
Så meddelar han tid och plats när detta äger rum.
Strandrensningen på Tjolöholm 2020
Vill du vara med på detta ?
Kontakta Bengt Ove Gunnarsson tel. 0300-12447
Så meddelar han tid och plats när detta skall göras.
Grillfest/Vårmöte på stranden 2020
Den årliga grillfesten på Tjolöholms strand kommer givetvis att äga rum i
år också. Mer information om vårmötet kommer i Tjolöholmsnytt nr. 2.
Har du synpunkter eller förslag angående styrelsen?
Kontakta valberedningen på följande,
Boo Å.Wallen
Åleviksvägen 44, 429 43 Särö
Tel. 0705-934074, Boo.wallen@commserv.n.se
Siv Nilsson
Onsala danska väg 10, 439 94 Onsala
Tel. 0722-465706, siv.nils@telia.com
Lars-Anders Lundberg
Vårdkaseberg 20, 434 98 Kungsbacka
Tel. 0706-696196, lars-anders.lundberg@outlook.com

Tack till alla som var med
och sålde lotter!

Bilder från 2019
Tjolöholms Vänner

Evenemangschef
David Dagemark
Gör fint framför
vårt lotteri

Och tack till alla Ni som
Köpte dom!

Greve Claes Bonde
invigde hästen Tom i vagnsmuseét som
han skänkt till Tjolöholms slott.
Den konstgjorda hästen finns där att
beskåda i naturlig storlek.
Efter invigninen fick Greven åka häst
och vagn, samt övriga som ville åka
med.

Många kom till Storstugan på Oktobermyset
och lyssnade på berättelser om Bondepraktikan.

Vi var också där!

2019 års skördemarknad var välbesökt och vi
sålde många lotter.
Bra jobbat all a som var med och hjälpte till.
Samt stort TACK till alla sponsorer som skänkt väldigt
fina vinster till vårt lotteri under Skörde- och
Julmarknaden. Och Tack för alla gåvor och
kontanta medel som ni skänkt under 2019, det betyder
mycket för vår förening.

Konstnär Allan Andersson´s efterlevande har skänkt en tavla
till Tjolöholms Vänner. Vi tackar och bugar för denna gåvan.

