Nordingrå sockens hembygdsförening

Sommarprogram 2018
APRIL

30 april mån kl 20

MAJ

26 maj lör kl 14

JUNI

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

6 juni ons kl 14

Nationaldagsfirande med högtidstal och underhållning.
Nyfödda och nyinflyttade uppmärksammas.
Servering med nationaldagsbakelse.

22 juni fre kl 14

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

JULI

Caféet är öppet endast de dagar det är program på hembygdsgården.
12-16. (Söndag 22 juli 10-16) (Torsdag 26 juli: 18-21)
Kaffe, te, läsk, kaffebröd eller smörgås. Glass. Våfflor 23, 24, 25 och 27 juli.
21 juli lör kl 14

Tradjazz på hembygdsgården. Parad och tal.

22 juli sön kl 11

Gudstjänst på hembygdsgården.

23 juli mån kl 13

Påvar och helgon i Nordingrå kyrka.

Birger Olsson

24 juli tis kl 13

Rysshärjningarna i Höga kusten 1721.

Lars Högberg

25 juli ons kl 13

Gamla släkter från Näs och Omne.

Per Sundin

26 juli tor kl 19

Trivselkväll på hembygdsgården. INTRÄDE
“ Ballader och hemlängtan” Emanuel Bagge och Andreas Lindström

27 juli fre kl 13

Allt nytt från DNA-området.

Peter Sjölund

Utställningen med NORDINGRÅ-ANSIKTEN fortsätter i år med del 2 av 3.
Utställningen är i församlingssalen i kyrkan. I år har utställningen tre teman:
enskilda personer, konstnärer och hembygdsföreningen.
NORDINGRÅ-ANSIKTEN del 1 kommer i år att visas på

KULTURFABRIKEN i Mjällom.

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.

