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Ucklums hembygdsförening

Tor 19 mar: Föreläsning om biodling 

Ann-Britt Carlsson berättar om varför det är viktigt 
med pollinerande insekter och vad du kan göra för 
att hjälpa till. Försäljning av biprodukter. Föreningen 
bjuder på kaffe och bulle. Inträde: Gratis. 

Plats: Ucklumgården kl 19:00 

Lör 18 apr: Arbetsdag på museet 

Vi hjälps åt med städning och underhåll inför 
säsongen. Arbetsdagen avslutas med att vi fikar 
gemensamt. Medtag matsäck. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 10:00 

Lör 25 apr: Kulturvandring i Grössby 

Vilka personer finns bakom namnen på Ucklums 
vägar? En lättare vandring runt Grössby Mellangård 
som avslutas med möjligheten att titta på utsikten 
uppifrån kyrktornet för de som önskar. 

Plats: Samling vid Ucklums församlingshem kl 10:00 

Lör 9 maj: Vårvandring för barn 

Vandring för barn tillsammans med vuxen där vi får 
höra om spännande platser och händelser. Efteråt 
bjuds det på fika i tingshuset. 

Plats: Samling vid Smedseröds Tingshus kl 10:00 

Ons 27 maj: Gycklare, trolleri och eld 

Gycklaren och trollkarlen Anton Franzon 
underhåller oss i tingshuset. Kvällen avslutas med 
en eldfängd show utomhus. Kaffe och bulle ingår. 

Inträde: Vuxna 100 kronor, Barn 50 kronor 

Plats: Smedseröds Tingshus kl 19:00 

Sön 14 jun: Hantverksdag på museet 

Visning av och prova på äldre hantverkstekniker. 
Möjlighet att bygga din egen fågelholk eller 
insektshotell. Fika finns till försäljning. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 12:00-14:00 

Sön 5 jul: Veteranmopeder på museet 

Vi får besök av Hjärtums Moppedrev. Fika finns till 
försäljning. Kom gärna med veteranmoped om du 
har möjlighet. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 12:00-14:00 

Tisdagsvandringar 

Vandringar från Ucklumgården kl 17:30.
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Lör 1 aug: Kvarnens dag / Marknad 

Marknad med lokala varor/försäljare. Kvarnen är 
öppen och vattenhjulet igång. Fika finns till 
försäljning. Musikunderhållning. 

Plats: Sköllunga kvarn kl 12:00-16:00 

Lör 29 aug: Tillsammans 

Efter en kort vandring gör vi upp eld, tillagar 
pyttipanna på stora stekhällar och kokar kaffe. En 
stund att bara träffas och ha trevligt i naturen.              
I samarbete med Ucklums scouter. 

Samling: Parkeringen vid Gårdsjön kl 16:00 

Lör 12 sep: Kulturvandring i Svenshögen 

Lättare vandring i Svenshögen som avslutas med 
ett besök i Svenshögens stationshus. Medtag 
matsäck. 

Plats: Samling vid Svenshögens stationshus kl 10:00 

Lör 26 sep: Arbetsdag på museet 

Vi hjälps åt med att stänga museet för säsongen. 
Arbetsdagen avslutas med att vi fikar gemensamt. 
Medtag matsäck. 

Plats: Ucklums hembygdsmuseum kl 10:00 

Ons 14 okt: Underbara skor 

Gösta i Holm berättar om skons uppkomst och fall. 
Visning av skor från 20-talet. Föreningen bjuder på 
kaffe och bulle. Inträde: Gratis 

Plats: Ucklumgården kl 19:00 

Fre 6 nov: Mörkervandring för barn 

Kortare vandring för barn tillsammans med förälder 
eller annan vuxen. Medtag ficklampa och reflexer. 
Även andra vuxna är välkomna. 

Plats: Prästgärde gamla kyrkogård kl 18:00 

Tor 3 dec: Kvarn(h)Jul 

Välkommen på julmingel. En lugn och mysig kväll 
fylld med julkänsla. Kvarnen har fått julskrud och 
tomtenissarna bjuder på glögg och pepparkakor. 

Plats: Sköllunga kvarn kl 19:00 

Medlemskap i hembygdsföreningen 

BankGiro 205-3155 100 kronor per person/år 
Swish 123 221 25 61 200 kronor per familj/år
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