
Program 2022

Årsmöte onsdag 16 mars.
på Triangeln i Valla, kl. 19.00. Sedvanliga mötesförhandlingar.
Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

Lördagen den 28 maj kl. 10.30. Start vid Vrå. Medtag kaffekorg.
En fornminnesresa i olika tidsåldrar i Lerbo och Sköldinge socknar.
I samarbete med Arkeologi i Sörmland.

Hembygdens helg 4-5 juni med riksstämma på Sörmlands museum.

Guidad Valla-vandring söndagen 5 juni kl. 13.00. Vi samlas på Tempos parkering.

Nationaldagsfirande i Sköldinge kyrka måndag 6 juni kl. 11.00.
Högtidstal, körsång med Sköldinge kyrkokör. 

Guidad Sköldinge-vandring måndagen den 6 juni efter nationaldagsfirandet i 
Sköldinge kyrka. Vi samlas på parkeringen vid församlingshemmet kl. 14.30.

Sommarkvällsvandring i Lerbo måndag 4 juli kl. 19.00. Samåkning i egna bilar 
från Tempos parkering i Valla kl. 18.30. Se även motstående sida.

Guidad Kantorps-vandring måndag 11 juli kl. 19.00.

Guidad Kantorps-vandring onsdag 20 juli kl. 19.00. I samarbete med Turistinfor-
mation.

Utställning om Holbonäs historia, öppen kl. 15-20 den 27 Juli

Bussresa till Boxholm lördagen 13 augusti. Företaget Boxholms Bruk har ägt gru-
vorna i Kantorp och Stav. Föranmälan krävs senast 7/8. Anmälan är bindande. Ring 
Eva 0730-40 46 14.

Välkommen till våra lärorika utflykter 
under vår och 

Sommarkvällsvandring i Lerbo
En vandring i Bergaholms naturreservat med Ökna-
giölet. Samling vid Bergs gårds svinstallar. Guidning 
ca 2 km genom naturreservatet mot Spånga. Medtag 
fikakorgen. 

Nationaldagen
Den 6 juni uppmärksammas Nationaldagen traditions-
enligt i Sköldinge kyrka sedan många år. Dagen firas 
med fanborg, högtidstal, körsång, spelmansmusik.
Ett samarrangemang mellan hembygdsföreningen, 
Katrineholmsbygdens församling/Sköldinge kyrkokör. 
Firandet avslutas med kaffeservering och lotterier i 
församlingshemmet.

Utställning om Holbonäs historia 
Här visas en modell över järnvägsanhalten Holbonäs 
och nya fotografier.

Lördagen den 4 juni samlas vi för att visa upp hem-
bygdsrörelsen på Sörmlands museum. Då är poängen 
att det vi visar är från hembygdsrörelsen. Målgruppen 
under hela helgen är allmänheten, alltså sörmlänningar-
na. Att det samtidigt pågår en riksstämma för hembygds-
rörelsen är inte jätteviktigt i sammanhanget.
Söndagen den 5 juni och ev. den 6 juni öppnar sörm-
ländska hembygdsföreningar hembygdsgårdar och 
andra kulturmiljöer och bjuder in allmänheten till besök.


