
 
 

Sommar! 
Juni 2021 

 

Makrillen har kommit och då är det sommar! Restriktionerna har lättats och nu kan vi hoppas på en lite mer 

normal tillvaro. Vi arbetar med vårt program för sommaren och innan midsommar kommer det årliga 

medlemsbrevet, där programmet presenteras att ligga i era brevlådor, både de fysiska och digitala. 

 

På söndag, 6 juni, är det Sveriges nationaldag . Som vi skrev i förra brevet har Tanums kommun spelat in en 

film som kommer att läggas upp på kommunens hemsida och sociala medier. Filmen är delvis inspelad vid 

hembygdsgården  i Heestrand. Vi ska också försöka lägga den på vår hemsida, 

http://www.hembygd.se/svenneby-hembygdsforening,  och facebook @svennebyhembygdsforening. 

 

Det som händer nu i juni, förutom nationaldagsfirandet, är den traditionella midsommargudstjänsten  på 

midsommardagen den 26 juni klockan 11.00 vid hembygdsgården  och Gotte-Lars dag för barn 5-11 år 

onsdagen den 30 juni 13-16. Den dagen innehåller bland annat att göra ett eget bivaxljus, tvätta på gammalt 

vis och kasta hästsko. Anmälan och information får du av Helena 0705/68 43 74. 

 

Vi har gjort en uppföljning till filmen om stenhuggarepoken, som visades i februari på den digitala 

folkfesten Bottnafjorden glöder.  Den visar hur ett granitklot kommer till. Filmen kommer att läggas upp 

på hemsidan. 

 

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 sommarvärmen och glöm inte att fortfarande hålla avstånd och håll ut! 

 

Styrelsen 
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