
Höst 2022



Tiden går fort och nu är det redan höst

Det är mycket som har hänt i vår förening.

• Två nya styrelsemedlemmar har vi fått; Kerstin Svensson 
och Katarina Karlsson som har tagit på sig kassörskapet.

• Nu tror vi att vi har fått ordning på vårt medlemsregister 
och faktura på medlemsavgiften 2023 kommer med utskicket 
i januari.

• Under terminen har vi haft vandringar torpvandringar, 
föredrag, barnverksamhet och framförallt jordgubbscafé i 
Bönared med ca 7200 besökare.

• En trolsk båttur bjöds på efter vårt arbete med jord-
gubbscaféet på sjön Bunn.

• Vi har haft en mycket välbesökt Kulturdag i skolan med 
försäljning, matservering och andra aktiviteter.

• I Bönared har Våge Andersson renoverat diskrummet till 
ett mycket funnktionellt och fint skick.



Aktiviteter under hösten 2022
14/9 kl 19.00 Tage Brolin berättar och visar film från Gammelsvenskby i 
Ukraina

24/9 kl 9.00 Torpvandring i Torpets rote. Samling Näs lagård

12/10 kl 19.00 Föredrag, Per Helgegren berättar om Mullsjös Företagshis-
toria.

22/10 kl 18.00 Oktoberfest med mat och underhållning av Peder Sveder i 
Skolan. Anmälan till Gerd, 073-503 83 32 senast 18/10.

16/11 kl 19.00 Föredrag med Karin och Sven Nalbin som bland annat 
presenterar sitt företag.

27/11 kl 10.00-14.00 Första Adventskaffe i Bönared

10/12 kl 09.00 Luciatåg Kyrkan. Fika efteråt i Skolan.

15/1 Julgransplundring

Vandringar jämna veckor och träff i Skolan udda veckor samling i Skolan 
kl 09.30 om inget annat har meddelats.

Vi hoppas att du finner programmet intressant och 
du är välkommen att deltaga i våra aktiviteter!

Styrelsen Bjurbäcks Hembygdsförening
Bengt-Göran Ferm
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Ni kan nå oss eller läsa om våra aktiviteter på följande:

Hemsida: www.bjurbackshbf.se 

E-post: info@bjurbackshbf.se 

Facebook: Bjurbäcks Hembygdsförening 

 
Vår medlemsavgift är 100:- /år och medlem. 

Det är fortfarande ett antal medlemmar som ännu inte har betalat 
in sin medlemsavgift. Vi vore tacksamma om den betalades till 

vårt bankgiro 5104 - 4568. Glöm inte att ange avsändare!

Föredragen inträde 50:- / person inklusive kaffe, fralla och kaka.

Bjurbäcks Hembygdsförening

Om ni vill hyra skolan till bröllop, fest eller andra aktiviteter, 
kontakta Bengt Göran Ferm 0702-67 59 75


