
      Stigtomta Hembygdsförening 
 

Inbjuder till årsmöte i Klockarbol söndagen den 6 mars 2022, kl 14.00 
 

- Årsmötesförhandlingar 

- Mats Hedblom, Bergshammars hembygdsförening berättar. 

- Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.  

- Lotterier med fina vinster. 

 

Verksamhetsplan med årets aktiviteter, preliminära datum:  

 

 Söndag 24 april. Kl 14 Kulturvandring. Skogstorps väderkvarn och lerbanan vid Ambol. 

 Lördag 14 maj. Kl 10 Veterantraktorrally samling vid ICA.  

 Torsdag 26 maj. Kl 07 Gökotta på Kristi Himmelfärdsdag, Sandstugan, Nykyrka. 

 Måndag 6 juni. Kl 10 Nationaldagsfirande vid Friluftsgården. 

 Söndag 10 juli. Kl 10.30 Tiondebodsdag. Kyrkan har friluftsgudstjänst. 

 Lördag 6 augusti. Kl 14 Kulturvandring Ellesta, Halla. Samåkning från Stigtomta k:a 13.30 

 Söndag 28 augusti. Kl 14 Vandring Rogstorpsvägen mot grunden av Kvalstret vid Frubäcken 

 Lördag 3 september. Kl 14 Samhällsvandring Skolvägen, från Kvarnen till Stensborg 

 Lö-sö 17-18 september. Kl 10-15 Loppis/Second Hand Klockarbol 

 Söndag 9 oktober. Kl 14 Höstmöte 

 Lördag 5 november. Kl 10-16. Öppet Hus, Alla helgons dag 

 Till hösten planerar vi dessutom en pubafton med underhållning, i slutet sällskap. 

 Vi vill också öka samarbetet med skolan och biblioteket i Stigtomta. 

 

Definitiva datum och samlingsplatser kommer att publiceras i Stigtomtabygdens vårblad.  

I föreningsnytt, SN lördagen i veckan före evenemanget. 

På Facebook Stigtomtabygden lägger vi in en påminnelse. 

I ”Nyköpingsguiden” på kommunens hemsida.  

Se programmet på vår hemsida www.hembygd.se/stigtomta. Kontrollera eventuella ändringar. 

 

Informationsbladet Stigtomtabygden ges ut två gånger om året till medlemmar och boende i 

Stigtomta/Vrena.  

 

Vi tar tacksamt emot medlemsavgiften för 2022, fastställd till 150 kr per person.  
Vi ber er att betala till vårt bankgiro 5326-8777 gärna med bifogat inbetalningskort.  

 

Meddela gärna mailadress till oss om du vill ha information på mail. Kom också ihåg att meddela  

om du har ny adress, tack. 

 

Tack till dig som redan betalt! Du får inte något inbetalningskort med denna kallelse. 

 

Vi hoppas på att många kommer till de olika utflyktsmålen och bidrar med många minnen.  
Ta gärna med er de bifogade årsmöteshandlingarna till mötet. Väl mött till en glad samvaro! 

  

 

Styrelsen 
 

Arrangemang i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

 


