
Vår 2023



Nu är vi mitt i vintern och ser bakåt 
vad vi har gjort under hösten

Trots pandemi, höga elpriser, höga matpriser och högt ränte-
läge så har vi tagit oss igenom hösten och ser nu framåt mot 
en ljus vår. Vi har haft många intressanta och trevliga aktivi-
tet.

• Bjurbäcksdagen med många besökare

• Torpvandring i sept

• Föredrag om Ukraina av Tage Brolin

• Föredrag av Per Helgesson Mullsjös industrihistoria

• Höstfest med god mat och underhållning av Peder Sveder

• Halloweenfirande med barn i Bjurbäck

• Sven och Karin Nalbin presenterade sitt företag 
Bjurbäcks gård

• Adventskaffe i Bönared

• Luciatåg i kyrkan med barn i Bjurbäck

• Vandringar och aktiviteter skolan

• Tunnbrödsbak i skolan



Aktiviteter under våren 2023
14/1 kl 15.00 Julgransplundring i Skolan

18/1 kl 19.00 Föredrag med Bengt Åke  Öhgren i Skolan 
 Isbjörnar eller vad vi vill att jag ska tjata om.

28/1 kl 18.00 Grötfest i Skolan med underhållning av Gubbaskrammel. 
 Anmälan till Gerd 073-503 83 32 senast 22/1 
 Begränsat till 50 st gäster

15/2 kl 19.00 HLR-utbildning i Skolan 
 Denna utbildning vänder sig i första hand till de som 
 brukar arbeta i Bönared med jordgubbscafeet. 
 Begränsat till 12 st deltagare 
 Anmälan till Benke 070-267 59 75 senast12/2

15/3 kl 19.00 Björn Risinger kommer till Skolan och berättar om 
 sitt arbete på Naturvårdsverket

17/3 kl 19.00 Årsmöte i Skolan

6/5 kl 10.00 Utedag i Skolan 
 Vi snyggar upp utomhus på Skolan

13/5 kl 9.00 Torpvandring, samling kl 9.00 på Stockared

24/6-16/7 Jordgubbscafét är öppet mellan 11.00-17.00

Vandringar jämna veckor start 11/1. Samling i Skolan kl 09.30 och 
aktiviteter i Skolan udda veckor start 18/1 kl 09.30. 
Vi börjar städa och göra iordning i Bönared 9/5 kl 15.00 och tisdagar 
framöver.

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. 

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


