
 
Mars 2021 

 

Strandskatan har kommit! Det är vår! 

För tre veckor sen var det härlig vinter även om den sträng, eller hur? 
 

Vi brukar träffas i andra halvan av mars för att ha årsmöte. Men även  iår måste vi skjuta upp detta tills det 

blir möjlighet att träffas utomhus.  

 

För ett par tre veckor sen deltog vi i den digitala folkfesten Bottnafjorden glöder. Det blev en riktig succé! 

Vårt bidrag, filmen  Stenhuggeri i Heestrand, hade nästan 700 visningar under de nio dagar som  den  låg 

ute. Är det någon av er som missade det och vill se den, hör bara av er till oss! 

 

Svenneby hembygdsförening firar 75-årsjubileum i år och det ska vi fira, trots corona! Vi arbetar för fullt 

med att få till attraktiva och coronasäkrade aktiviteter. I år ska vi ha minst två aktiviteter för barn. Den ena är 

en dag vid Gotte-Lars stuga där vi får träffa Gotte-Lars grannar. Preliminärt blir det den 30 juni. Den 

andra är Skageracks kapare, en utställning med aktiviteter. Exakt tid är inte klar än men någon gång en bit 

in i juli hoppas vi på. Vi har planer på ett par konstutställningar också. Mer om det när vi närmar oss 

sommaren. 

 

Den årliga vandringen på Valö blir två. Den första redan den 24 maj och den andra den 20 juli. Gotte-

Lars stuga kommer också att visas två gånger, den 26 juli och den 2 augusti. 

  

Vi har även fler planer som ännu inte är klara. Håll därför utkik i mailboxen, på facebook 

@svennebyhembygdsförening ,på hemsidan http://www.hembygd.se/svenneby-hembygdsforening och  i 

pressen. I juni månad kommer vi att dela ut medlemsbrev, med  inbetalningskort, där programmet 

presenteras.  

 

Medlemsavgift 

Medlemsavgiften är 100 kr/person och år. Medlemsavgiften betalas in på bg 5970-9931 eller via swish 

123 430 9381.  Glöm inte att ange namn och adress.  Om ni betalar via swish skriv att det gäller 

medlemsavgift, MA! 

 

Kontaktuppgifter: 

Ordförande: Catharina Gynäs 0705/59 2773  Vice ordförande: Lena Agertoft 0708/40 23 83 

Sekreterare: Helena Svensson  0705/68 43 74 Kassör: Kristina Karlsson  0707/91 22 80 

Sven-Olof Andersson 0705/40 65 77  Kent Larsson  0739/75 80 84 

Du  når oss även via mail: svenneby.hembygd@gmail.com. 

 

Ha det gott i vårvärmen men glöm inte att fortfarande hålla avstånd och håll ut! 

 

Styrelsen 
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