
Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening 2023

1969 flyttade hembygdsföreningen in i hembygdsstugan (Smedstugan). Men sedan 1948 har den varit i 
amerikansk ägo. Först 2022 kunde hembygdsföreningen förvärva fastigheten.
Ett stort tack till Varbergs Sparbanksstiftelse!

Föreningen grundades 1968 och ska verka för ökade kunskaper om hembygden 
genom studier, föredrag samt utflykter och ska därigenom stärka hembygdskänslan. 
Dessutom ska föreningen främja naturskydd och slå vakt om bygdens kulturvärden.
Föreningen vårdar 8 skvaltkvarnar i Kvarnadalen i Sällstorp.

630 personer har 2022 betalat medlemsavgiften och på så sätt stöttat föreningen. 
Bli medlem nu!

Medlemsavgift: enskild 100 kr eller familj 200 kr
till bankgiro 5844-4928 eller swisha 123 007 43 93. Ange namn och adress. 
Hallandsbygd kan samtidigt förbeställas för endast 90 kr.

Hyr hembygdsstugan! Stora salen rymmer ca 35 personer.

Uthyrning sker genom Lisbeth Aronsson 070 534 55 69.

Stöd gärna våra sponsorer och partners! Programändringar? Extra aktivitet?
Senaste nytt hittar du på vår hemsida, facebook och instagram! 
Googla på veddige-ås-sällstorp så hittar du.
Fotosidan och ”Kloar-Erik-bygdefotograf i Veddige” är mycket populära på
facebook!

För att få nyhetsbrev, skicka ett mail till veddigehembygdsforening@gmail.com

                
Tillsammans gör vi det bättre!

               Onsdag 12 april 10.00 vårstädar vi kring hembygdsstugan.

    Onsdag 30 augusti 09.00 slyröjer och vårdar vi Kvarnadalen.



Onsdag 1 mars 18.00 i hembygdsstugan. Årsmöte.
Därefter visar Lennart Eliasson
sin fars, Gottfrids, filmer från Sällstorp
Vi bjuder på fika!

Lördag 1 april 14.00 vid parkering Kullagårds bro. 
Promenad längs Viskan, med fokus på omtvistat laxfiske anno1802.
Göran Bengtsson och Ingvar Månsson berättar om landskapets förändring utifrån 
historiska kartor. Medtag egen fika.

Söndag 30 april 18.00 vid hembygdsstugan. 
Valborg. 
Vi sjunger in våren. Körsång. Tal av Bo Eierborg.
Något grillat och fika kan köpas.

Måndag 15 maj.Vi besöker Värö/Stråvalla hembygdsförening.
Samåkning från Lågprislegendens parkering 17.30. 
Guidning vid Hermans kupol 18.00. 
Därefter åker vi till muséet på Limagården. 
Medtag egen fika.

Lördag 17 juni. Samåkning 09.00 från hembygdsstugan till Björkholm.
Därifrån går vi ca 16 km på Hallandsleden 
till Kvarnadalen i Sällstorp (alternativt ca 8 km till Järlöv).
Vi bjuder på något grillat vid Järlöv. Medtag egen fika.

Onsdag 5 juli 18.00. Kyrkogårdsvandring i Veddige.
Den här gången hoppas vi på bättre väder. 
Samling vid Noréns väl synliga gravsten på
kyrkogårdens sydöstra hörn.

Onsdag 2 augusti 18.00. Vi besöker ”Trädgården vid Viskan”,
Ekbacken, vid Järlövs bro. Här har Veronica Pettersson 
skapat en vacker trädgård. 
Vi får också höra lite om husens historia.
Medtag egen fika. 

Onsdag 6 september 18.00 i Dersbovallens lokal.
Spelemännen Bo Liljedahl och Henrik Murdoch 
berättar historien om när en huvudlös kropp 
hittas 1881 i Ätran. Kaffeservering.

Måndag 9 oktober 14.00 och 15.00.
Guidningar på Derome Trä & Nostalgimuseum. 
Begränsat antal personer i grupperna. Anmälan.

Söndag 22 oktober 14.00 i hembygdsstugan. 
Barnaktivitet. Kostnadsfritt.
Julia Nord Axelsson förevisar halloweensminkning. 
Vilket barn lyckas få det mest skrämmande anletet?

Lördag 28 oktober 18.00. Pub-afton med frågesport i hembygdsstugan!
Endast för medlemmar. Begränsat antal platser, först till kvarn. 
Anmälan till Ingvar 072 432 16 61 (gärna SMS).

Onsdag 6 december 18.00 i hembygdsstugan.
Kura skymning med jultema. 
Tag med ett minne, ett foto, en berättelse
eller en sak som påminner om julen.
Kaffeservering.

Onsdag 15 februari 18.00 i hembygdsstugan.
Föredrag av Lars Grimbeck om Halländska dialekter.
Kaffeservering

Nyhet! Vid kaffeservering vill vi gärna ha en anmälan i förväg. Anmälan görs bäst 
via en länk som finns ett par veckor före aktiviteten, på vår hemsida och på facebook. 
Anmälan kan också göras till Ingvar, 072 432 16 61 (helst SMS),

Onsdag 17 januari 18.00 i hembygdsstugan.
Teatertrubaduren Reine Johansson ger föreställningen
 ”I dur och moll”-sånger och skrönor om Taube,
Ferlin, Cornelis m.fl.
Kaffeservering.


