Nordingrå sockens hembygdsförening

Sommarprogram 2017
APRIL

30 april sön kl 20

MAJ

27 maj lör kl 14

JUNI

Firande av våren med tal och sång. På hembygdsgården.
Servering från kl 19: Kaffe, te, läsk och bulle. Varm korv.
Hembygdsföreningens årsmöte. På hembygdsgården.
Servering.

6 juni tis kl 14

Nationaldagsfirande med högtidstal och underhållning.
Servering med nationaldagsbakelse.

23 juni fre kl 14

Midsommarfirande med traditionella lekar och musikunderhållning.
Servering: Kaffe, te, läsk, kaffebröd eller smörgås. Glass.

JULI

Café och visning alla dagar 16 juli - 29 juli. 12-16. Kaffe, te, läsk, kaffebröd eller smörgås.
Våfflor. Glass.
Söndag 16 juli är caféet öppet 10-16.
16 juli sön kl 11

Gudstjänst och konfirmandjubileum.

18 juli tis kl 13

Emil Nordenmark 119 år. Invigning av utställning, presentation av
Johan Nordenmark, uppläsning av Elna Öhlén och visning av några
bilder från Emils stora arkiv.

19 juli ons kl 13

Överhogdalsbonaderna. I år om bonad Ia och b. Staffan Mjönes

20 juli tor kl 13

Brattnäsudden, Nordingrås okända fornborg.

22 juli lör kl 12-16

Hantverksdag på hembygdsgården. Se sep annons.

25 juli tis kl 13

De som lämnade Nordingrå. Präster och borgare, hur de var släkt och
vilken roll de spelade.
Per Sundin

26 juli ons kl 13

Släktforskning med DNA - Peter Sjölund berättar om de senaste rönen
och möjligheterna.

27 juli tor kl 13

Byarnas historia sett från ett Anleda-perspektiv. Släkten, gården och
byn presenteras från internet.
Torbjörn Eriksson

29 juli lör kl 14

Tradjazz på hembygdsgården. Parad och tal.

AUGUSTI
6 aug sön kl 11

Lars Högberg

Gudstjänst Båtmanstorpet Järesta.

Ändringar kan förekomma - Se anslagstavlan vid ICA eller affisch

Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen

Som medlem stöttar du föreningens arbete, du får också möjlighet att påverka
verksamheten och - om du har tid och lust - delta i det ideella arbetet.

Årsavgiften är 110 kr för enskild, 160 kr för familj.
Bg 5350-5996. Glöm inte att ange namn och adress.

