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En förening för framtiden

Historisk byvandring till Rödögården och "Kvastrike"
27 Juni 18:00 Vi  träffas vid kyrkplanen
Rödögården har en lång historia som centrum för Jämtlands hästjägare. På Rödögårdens mark finns ett 
antal torp som har sin historia och som idag vuxit till ett eget "samhälle". Detta skall vi berätta om. 
Ta med eget fika

Ev. ändringar och tillägg annonseras på hemsidan www.hembygd.se/rodon, på guiden i ÖP  och LT 
samt på Facebook "Rödöns Hembygdsförening".

 
  Ta med förtäring och stol. Samarrangemang      med Rödöns församling
 

Gökotta    
18 Maj 08:00 vid Tibrandshögen                                    

Mer information på www.hembygd.se/rodon

 
Fettisdag med bruna bönor, fläsk och semlor (alternativ finns)
  
Underhållning av Toves Orkester
Maten  kostar 150:-. Anmäl till Carola  070-4381941 eller carola@rododata.se senastast 17 Februari                   

21 Februari 18:00 Rödöns Bygdegård

  

Axplock ur lokal historia
2 Februari 19:00  Rödöns Bygdegård
Gunilla Nilsson Edler guidar oss i vår bygds historia.
Inträde inklusive fika      medlemmar 50 kr och övriga 100 kr

                                     

Kallelse till Årsmöte
16 Mars 19:00 Bystugan Backen
Jan-Olov berättar ur boken "Två kluriga uppfinnare" (Karl-Erik Magnusson och hans farbror)
Föreningen bjuder på fika                                                                                      

  

Besök vid Trefaldighetskällan 
10 Juni 19:00 Samling vid kyrkplan för vandring till källan (ca 1 km)
 En gammal tradition att vid trefaldighet samlas vid källan för olika aktiviteter.
Ta gärna med något att sitta på och eget fika.          

Historisk byvandring i Kälen
Vecka 34-35  Vi  träffas vid Bystugan Kälen     (se kommande annonsering, hemsida och facebook)
Anders Ericson infödd Kälenbo är den som kommer att guida oss. Han vet mycket om byns historia.
Ta med eget fika.
 

Minnesfonden.
Vill du ge en gåva till föreningen i samband med en begravning. Gå in på Krokoms Begravningsbyrå eller Fonus
hemsida där du kan söka upp Rödöns Hembygdsförening för att  skriva minnesbrrev och betala.  Du kan också 
betala till bankgirokonto 513-8912 och sedan kontakta Jan-Olov på tel. 070-583 7627 eller mejl j-o@rododata.se som
ordnar minnesbrevet.


