
Trots allt, det händer mycket i Södra Vings hembygdsförening 
 
Verksamheten i hembygdsföreningen står inte still på grund av Corona pandemin trots att vi 
valt att tills vidare ställa in offentliga aktiviteter. 
  
Vi har mycket annat på gång 
 

• På midsommarafton lövar vi midsommarstången vid Bogastugan för att hedra och 
uppmärksamma sommarens inträde till den vackra miljön kring hembygdsgården 
Bogastugan vid Tolkabro.  

•  

• På midsommarafton bjuder vi på jordgubbstårta till boende och personal vid 
Hökerumsgården i Hökerum  

 

• Vi ordnar självservering av söndagskaffe med dopp, utomhus vid hembygdsgården 
Bogastugan under juli månad. Förutsatt att vädret tillåter utevistelse. Söndagar 
under juli kl 14:30 -17  

 

• Vi deltar i regionens projekt 1 kvm lin. Vi har sått lin i ett trädgårdsland vid 
hembygdsgården och där var och en kan följa de olika stadierna i linodlingen. Vi 
kommer också efter skörd att följa de olika processerna fram till linnetyg 

 

• Vi har i samarbete med Jan Töve arbetet fram ett Tillägg till hembygdsboken Södra 
Ving- då och nu. Tillägget har alldeles nyligen kommit från tryckeriet och finns att 
köpa genom hembygdsföreningen. Pris 70 kr. 

 

• Vi ordnar ihop med Näringsliv Ulricehamn en mötesplats för teknikintresserade 
ungdomar mellan 13–19 år. Projektet har namnet SKRUVA.  Vi vill lyfta fram 
teknikutvecklingen kring bla motorer och där deltagarna kan meka och ta del av olika 
motorskeden.  

 

• Vid hembygdsgården Bogastugan kan man följa arbetet med byggnation av en 
vagnbod som sker efter gamla metoder och material. 

 

• Vi kommer under sommaren sätta upp informationsskyltar på de byggnader som 
finns vid hembygdsgården för att upplysa besökare om deras härkomst mm.  

 

• Även om vi inte kan anordna några av våra traditionella aktiviteter vid 
hembygdsgården ska alla känna sig välkomna att slå sig ner en stund i trådgården 
kring hembygdsgården, varför inte ta med egen fikakorg och njuta av vacker miljön 
och harmoni på denna bygdens kulturplats. 

 
 
Nedtecknat av Ingrid Öhlund ordförande i Södra Vings Hembygdsförening 
Står också till förfogande för ytterligare information. Tel 070 7261414 
 
    


