
 
 

Sköna maj välkommen! 
April-maj 2021 

 

Äntligen är våren på väg! Tyvärr blir det dock inget traditionellt valborgsmässofirande i år heller! Men 

misströsta inte. Lite valborgsmässokänsla kan vi bjuda på. På hemsidan, 

http://www.hembygd.se/svenneby-hembygdsforening,  kan du se två korta filmer med vårsånger från 

firandet 2014. ”Sköna maj välkommen” och ”Bohusvisan”.  Bohusvisan har ett litet abrupt slut med håll till 

godo i alla fall! Körledaren är Laila Håkansson.  

 

Den 15 maj  bjuder Samverkan Bottnafjorden in till invigning  av den nya cykelleden från Gerlesborg till 

Bräcke. Håll utkik efter annons i press och på sociala medier! 

 

Filmen om stenhuggarepoken, som visades i februari på den digitala folkfesten Bottnafjorden glöder  och 

som kan ses på hemsidan, kommer att få en uppföljning och ska spelas in nu i vår! 

 

För att fira nationaldagen den 6 juni har Tanums kommun valt att spela in en film med  tal, sång och musik. 

En del av firandet i filmen kommer att vara vid hembygdsgården i Heestrand. 

 

Vi arbetar ständigt med vår hemsida! Besök den gärna och botanisera i det vi har publicerat. Tycker du det 

fattas något hör gärna av dig till Helena Svensson! 

 

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 medlemsbrev delas ut, med  inbetalningskort, där programmet presenteras.  

 

Medlemsavgift 

Om du inte redan har betalt in medlemsavgiften, som  är 100 kr/person och år kan du göra det nu. Du kan  

betala på bg 5970-9931 eller via swish 123 430 9381.  Glöm inte att ange namn och adress.  Om du betalar 

via swish skriv att det gäller medlemsavgift, MA! 

 

Kontakt: 

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, när den väl kommer, men glöm inte att hålla avstånd och håll ut! 

 

Styrelsen 
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