
MEDLEMSKAP  
Stöd gärna hembygdsföreningens arbete och verksamhet med ett medlem-
skap. Vi vårdar det förflutna men vill också att vår bygd ska leva och vara 
en framtidsbygd. Berätta för vänner och bekanta om föreningens verksam-
het och vår hemsida: www.hembygd.se/vastratunhem 

Medlemskap 125 kr/år. Inbetalas på bankgiro 5235-6920 eller via 
swish till 123 527 63 65. Vänligen ange namn, adress, telefonnummer 
och om möjligt e-postadress. 
 
VÅR HEMBYGD OCH HEMBYGDSGÅRDEN 
· För grupper ordnar vi visningar av våra egna och bygdens attrakt-

ioner, se kontaktuppgifter nedan. 

Kontaktpersoner i Hembygdsföreningen: 

Ordf. Stig-Åke Andersson   ordforande@vtunhemhbf.se   tel. 0707-815106 

Kassör Hanne Rosvall   ekonomi@vtunhemhbf.se    tel. 0707-869063 
 

Uthyrning av Hembygdsgården 

Vaktm.        Annika Kukko                             tel. 0737-528246 

 
För mer information, se vår hemsida www.hembygd.se/vastratunhem 

Västra Tunhems Hembygdsförening 
i samarbete med 

Söndag 
10 oktober 
kl.10-12 

Tipspromenad vid Hembygdsgården.  
Start mellan kl. 10.00 - 12.00. Föreningens hus och sam-
lingar öppna för besök. Servering 

Söndag 
24 oktober 
kl. 17.00 

Medlemsmöte med föredrag. Mer information senare. 

Lördag 
20 november 
kl. 17.00 

Julfest för medlemmar Mer information senare 

VÄSTRA TUNHEMS HEMBYGDSFÖRENING 

PROGRAM 

2021 
 

Till våra arrangemang är alla 
hjärtligt välkomna. 

Besök oss också på 
www.hembygd.se/vastratunhem 



V ästra Tunhems Hembygdsförening hälsar medlemmar och 
övriga intresserade välkomna att delta i 2021 års aktiviteter. 

Glöm inte att notera programpunkterna i almanackan.   
 
Vårt årsprogram samt uppdaterad information om aktiveter och  
arrangemang finns på hemsidan www.hembygd.se/vastratunhem 

Söndag 
21 mars 
kl. 17:00 

Årsmöte  På grund av Covid-19 situationen genomförs års-
mötet per capsulam. Medlemmar i föreningen erhåller inform-
ation och handlingar inför årsmötet. 

Måndag 
5 april 
kl. 10-12 

Tipspromenad vid Hembygdsgården, Annandag Påsk 
Start mellan kl. 10.00 - 12.00. Föreningens hus och samlingar 
öppna för besök,. Servering 

Söndag 
18 april 
kl. 10-12 

Tipspromenad vid Hembygdsgården.  
Start mellan kl. 10.00 - 12.00. Föreningens hus och samlingar 
öppna för besök. Servering 

Fredag 
30 april 
kl. 19:30 

Valborgsmässofirande med vårkonsert i Västra Tunhems 
kyrka kl. 19.30. Efter konserten, ca kl. 20.30, körsång, vårtal 
och eldning vid Stensgärdet. 

Måndag 
3 maj 
kl. 17:00 

Arbetskväll vid Hembygdsgården. Vi städar husen, räfsar löv, 
röjer sly och gör fint inför sommaren. Tag gärna med egen 
utrustning. Föreningen bjuder på kaffe. 

Söndag 
9 maj 
kl. 10-12 

Tipspromenad vid Hembygdsgården.  
Start mellan kl. 10.00 - 12.00. Föreningens hus och samlingar 
öppna för besök. Servering 

Söndag 
6 juni 
kl. 15.00 

Nationaldagsfirande vid kyrkstugan i Västra Tunhem. 
Körsång, Vargöns musikkår och Drillflickorna underhåller. 
ÅretsTunhemsbo koras. Servering 

Söndag 
23 maj 
kl. 13-18 

Visning av ny lokal i Birgers hus. Utställning av foton mm. 
Tipspromenad, start mellan kl. 13:00 - 17:00. 
Föreningens hus och samlingar öppna för besök. Servering 

Måndag 
14 juni 
kl. 17.00 

Arbetskväll vid Hembygdsgården. Vi förbereder för mid-
sommarfirandet. Föreningen bjuder på kaffe. 

Fredag 
25 juni 
kl. 15.00 

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Kl.15.00 klär vi 
midsommarstången, dans och lekar. OBS! Kaffeservering, 
korv, glass och lotterier från kl.14.00 

Söndag 
27 juni 
kl.14.00 

Friluftsgudstjänst, Hembygdsgården. Föreningens hus och 
samlingar öppna för besök kl.13.00-15.30. Servering. 

Onsdag 
7 juli kl.18 

Rundtur i Vargön. Mer information via föreningens hem-
sida senare. 

Torsdagar 
kl 19:00 
 
29 juli 
 
5 augusti 
 
12 augusti 
 

Sommarkvällar vid Hembygdsgården. Entré 100 kr  
inkluderar underhållning, kaffe, smörgås och kaka. Lotterier 
 
Lätt melodikryss  med Lennart Palm 
 
Hyllning till Monica Zetterlund med Erica Wendt 
 
Folkmusik med Alban Faust & Dalslands spelmansorkester 

Torsdag 
19 augusti 
kl. 18.00 

Höjebacka Brandkårsmuseum, Upphärad. Vi träffas vid 
museet. Ta med egen kaffekorg. 

Söndag 
12 sept. 
kl.10-17 

Kulturarvsdagen Tipspromenad kl.10-16. Föreningens hus 
och samlingar öppna för besök. Besök av biodlare. Vi visar 
och berättar om linodling. Servering  

Måndag 
13 sept. 
kl. 17:00 

Arbetskväll  Vi städar upp efter sommaren. Tag gärna med 
egna redskap. Föreningen bjuder på kaffe. 
 

Söndag 
26 sept. 
kl.10-12 

Tipspromenad vid Hembygdsgården.  
Start mellan kl. 10.00 - 12.00. Föreningens hus och samlingar 
öppna för besök. Servering 

Lördag 
2 oktober 
kl.10-15 

Äpplets dag  på Fristorps gård. Föreningen deltar med tips-
promenad, information om Hembygdsföreningen,  
försäljning av skrifter mm. 


