
GETINGE HEMBYGDSFÖRENING 2020
Välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår med Getinge Hembygdsförening.

I detta programblad – som bör sparas – finner Ni bl.a. årets evenemang 
så långt de är klara. 

Under året kommer vi även arbeta vidare med vår nya hembygdsbok, 
torpinventeringen och bygdeband.  Mer och aktuell information om vår verksamhet 

finner ni alltid på vår hemsida www.hembygd.se/getinge.  
Tag gärna kontakt med styrelsen om Ni har frågor eller förslag till verksamhet. 

Glöm inte bli medlem och stötta din hembygdsförening! 
Mer info finns på baksidan i detta blad.

Reservationer avseende aktiviteternas tider och platser kan förekomma.
Föreningens verksamhet annonseras i Hallandspostens almanacka 

under ”Föreningsaktuellt”, samt genom affischering på centrala platser i Getinge.

Samtliga arrangemang sker ”Med stöd av kulturnämnden i Halmstads kommun” 
och Studieförbundet Vuxenskolan
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Öppen hembygdsgård

Onsdagar kl 14.00 - 16.00. 8/1 - 25/3 samt 7/10 - 25/11 är ni välkomna till hembygdsgården för att botanisera 

i vårt arkiv och dricka eftermiddagskaffe. Sista onsdagen varje månad visas film.

Februari 

Söndagen den 16/2 kl 14.00. Eftermiddagsunderhållning i Begonians matsal. 

Edward C Johansson, Country & Rockn för alla åldrar. 

Entré 80:- inkl. eftermiddagsfika

Mars

Söndagen den 8/3 kl 14.00. Årsmöte

Lars Hillertz berättar o visar bilder om Halländsk mejerihistoria

Plats: Begonians matsal. Fri entré inkl. kaffeservering och underhållning.

April

Torsdagen den 30/4 kl 18.00. Valborgsmässoafton

Vi hälsar våren välkommen till Getinge i hembygdsgården med sång av Getingekörerna samt tal av Bo ”Siri” Bengtsson. 

Maj

Söndagen den 17/5 kl 08.00. Gökotta på Ryds Berg.

Samling vid hembygdsgården kl 07.30 för eventuell samresa. GLÖM EJ KAFFEKORG!

Juni

Lördagen den 20/6 kl 14.00. Midsommardagen 

Vi reser gemensamt midsommarstången och därefter blir det dans under ledning av Sabine Henriksson, 

som även underhåller efter ringlekarna. Lotterier och kaffeservering finns!

Fri entré.

Måndagen den 22/6 kl 14.00. Midsommarkalas

Hembygdsföreningen bjuder alla äldre på eftermiddagskaffe och underhållning. Fri Entrè
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Juli

Under 2 onsdagar i juli gör vi en kyrkogårdsvandring på Getinge Kyrkogård.

Närmare information kommer senare

Augusti

Resa

Vi reser till närlliggande hembygdsförening, alternativt till Skåne eller Småland.

Närmare information kommer senare.

Oktober

Söndagen den 18/10 kl 14.00. Eftermiddagsunderhållning i Begonians matsal.

Program ej klart.

Entré 80:- inkl. eftermiddagsfika

November

Lördagen den 28/11 kl 14.00. Julmarknad

Traditionell julmarknad i Hembygdsgården med utställare, tomtar, lotterier, kaffeservering mm.

December

Måndagen den 28/12 kl 18.00. Grötagille

Grötagille med underhållning i hembygdsgården.

Fri entré.

KRETSENS KULTURKVÄLLAR MED FRÅGESPORT OCH UNDERHÅLLNING

Tisdagen den 25/2 kl 19.00 i Snöstorps församlingshem

Tisdagen den 31/3 kl 18.00 i Slättåkra bygdegård (även årsmöte)

Söndagen den 19/4 kl 14.00 Landskapsfinal i Fjärås bygdegård

Tisdagen den 29/9 kl 19.00 Eldsberga

Tisdagen den 27/10 kl 19.00 Söndrum
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Hemsida: www.hembygd.se/getinge
 
BG: 919–2527   Swish: 123 381 86 06  Org.nr: 849200–8787

KONTAKTUPPGIFTER

Husvärdar
Eva Svensson    0702-57 37 86
Monika Eriksson   0738-02 57 26   mockae51@gmail.com 
Gun Nilsson    0708-54 75 77   gunnilsson123@gmail.com

Styrelsen    Se hemsida: www.hembygd.se/getinge

Vårt mål för år 2020 är att fortsätta att slå vakt om och bevara bygdens kulturarv men även ta tillvara 
nutiden för att kunna föra denna historia vidare till våra efterföljande. För detta krävs engagemang och 
ideellt arbete. Ett sätt att visa engagemang är att vara medlem i Hembygdsföreningen och delaktig i den 
verksamhet som föreningen bedriver i Getinge och Rävinge socknar, som är vårt arbetsområde och vår 
hembygd. Medlemsavgift för år 2020 kommer att vara 75 kronor för enskild medlem och 150 kronor för 
familj. Inbetalningskort bifogas.
Hembygdsgården, Brogård, har allt sedan föreningen bildades år 1973 varit samlingsplatsen för vår 
verksamhet och här förvaras och förvaltas bygdens kulturhistoria. Brogård erbjuder även en gemytlig 
miljö för möten, kalas eller andra träffar. Våra husvärdar kan ge er mer information och tar även emot 
bokningar.
Till sist vill vi, Getinge Hembygdsförening, tacka alla Er som stödjer vår verksamhet som medlem genom 
gåvor av olika slag eller genom annat aktivt stöd. Vår förhoppning är att detta stöd även kommer oss till 
del under år 2020.

Med vänliga hälsningar
Getinge Hembygdsförening/Styrelsen


