
Veta Hembygdsförening 

     - Sedan 21 augusti 1929  -  

 

Medlemsinformation Mars 2022 

 

Hej alla medlemmar! 

Nu går det mot vår och en ljusare och varmare framtid. Det märks tydligt när man tittar på vad vi kan 

och förhoppningsvis kommer att göra framöver. 

Mycket hänger på att vi, alla medlemmar försöker bidra på något sätt! 

Många av oss har redan betalat den låga men ack så viktiga medlemsavgiften och det tackar vi för! Vi 

satte en sista dag (31 mars) för första gången på kallelsen till årsmötet och det hörsammades väl. 

Men, några saknas, så om du inte betalat ännu, ser vi gärna att du gör det så fort som möjligt. 

Det första evenemanget som vi tänkt genomföra är ”Kultur-K-Rocken” som i år kommer bli en del av 

Mjölby Kommuns kulturfestivalvecka och går av stapeln den 21 maj på eftermiddagen. Innehåll och 

program (OBS preliminärt ännu) enligt bilaga. En och annan överraskning blir det nog också!  

Till detta evenemang behöver vi din hjälp!  

Inget gör sig självt och det gäller även denna dag… Vi behöver dig som kan avsätta ett par timmar att 

hjälpa till med diverse göromål vid entrén eller i kiosken eller lotteri etc. etc. Snälla hör av dig till 

någon av oss i styrelsen och anmäl att du kan hjälpa till, så kommer vi överens om syssla och under 

vilken tid. Styrelsens kontaktuppgifter i bilaga 2. 

Innan vi kan ha ett evenemang behöver vi snygga till i Gammelgården. Därför har vi utsett lördagen 

den 23 April som ”fixardag” från kl.10:00 (Vi brukar hålla på ett par timmar) och vi bjuder på kaffe 

och korv med bröd. Det handlar om att kratta lite löv och grenar och flytta ut fikamöblerna.  

 

För övrigt har vi flera projekt att jobba med under året och för att nämna ett par; 

Dansbanan har ett par begagnade garageportar som ska monteras innan 21 maj och taket behöver 

en förbättring, men det ligger lite längre fram på grund av kostnaden, vi behöver ett bidrag innan vi 

kan starta det. 

Detsamma gäller Vattenprojektet som vi har informerat om tidigare. Vi har skickat in en ansökan till 

Riksantikvarieämbetet innehållande vatten & avlopp samt toalett, men hoppet om att det ska lyckas 

är inte så stort. Därför har vi börjat skissa på en lösning där vi har delmål och där vattnet är prio 1. 

 
Hoppas vi ses den 23 April och att du kan komma och vara en del av Kultur-K-Rocken 21 Maj!! 
 
Veta Hembygdsförening 
Styrelsen 
 
 

Forntid – Nutid – Framtid 


