
 Medlemsbrev nr 1 / 2023 

  

  

 

                                  
 

 
www.tjornedala.se         Bg 346-9608 

 
Betala in din/er medlemsavgift 150 kr/person till ovanstående bg-nummer TACK  

OBS Skicka din (nya) e-postadress till agisselsson@gmail.com för att få 

medlemsblad och ev. ändringar i programmet.   

                                      
   ÅRSMÖTE 

  Årsmötesförhandlingar som föregås av att Lena Fogelström  
  berättar om hur det är att leva med funktionsvariation. 
  Vi bjuder på våfflor. 

 
   PÅSKPYSSEL 
   Korgmålning med äggoljetempera och tovning med ull. 
   Material tillhandahålles. Siv Lilja och Jenny Ahlner visar hur det 
   går till. Fika ingår.                                                            Inträde 
       

   VÅFFELFÖRSÄLJNING OCH TIPSRUNDA   
   Succén från förra året kommer tillbaka. Ladda med en våffla 
  eller två inför den kommande tipsrundan. Priser till vinnare. 
   

                 VÅRBÅL PÅ BASKEMÖLLA            
             Om väder och vind är den rätta tänder vi bålet nere vid  
             badplatsen Kristi Himmelfärds afton. Vårtal och sång till vårens  
             ära. Dessutom korvgrillning!! 

 

                 BLOMSTERVANDRING 
                 Margareta Wirén berättar om olika vackra vårblomster i  

             Tjörnedala lund som även Linné skådade. 
             Samling vid Tjörnedalagården.                                         Inträde  
                                                                      
              BASKE BERÄTTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
              Baskebor och andra intresserade ses och pratar om det som      
              hände i Baske förr. Temat för året är ……….mer info kommer.   

                                                                    Inträde 

Påsk-
dagen  
9 April 

Kl 11-16 
 

Söndag 

26 

Februari 
Kl 15.00  

Söndag 
2 

Juli 
kl 14.00 

Onsdag 
17 

Maj 
kl 19.00 

 

 Söndag 
4 

Juni 
kl 10.00 

 

 

Söndag 

19 

Mars 

Kl 13-16  

http://www.tjornedala.se/
mailto:agisselsson@gmail.com


Tjörnedala trädgårdsförening; 7 februari Fermentera med Surtanten; Jenny Neikell. 2 mars 

Beskära buskar och träd samt ympa klematis; Henrik Strid, även årsmöte. 4 april Jord, jord-

förbättring och gödsel; Håkan Wallander. 2 maj Trädgårdsbesök i Skurup. 21 maj Trädgårds-

resa. 6 juni Guidat besök i Esperöds arboret. 28 juni-1 juli Trädgårdsresa. 

För mer information se   www.tjornedalatradgard.se eller gå via www.tjornedala.se 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ÖSKG; öppnar årets utställningar med konstrundan långfredag 7 april, pågår t.o.m. 16 april. 

Ny utställning 6 maj-4 juni, poetik och materialitet II med Mårten Medbo, Irene Nordlii och 

Iris van Hees. Några konstnärer från ÖSKG ställer ut 17 juni-9 juli, tema Ursprung. 18 juli-13 

augusti utställning med årets Henry Maynestipendiat. 26 augusti-17 september utställning 

med tema Stilleben. 30 september-5 november grupputställning av konstnärer med judiskt 

påbrå. 18 november-10 december utbytesutställning med Londonbaserade ArtCan.Inträde  

 

Öppet: torsd-sönd 12-16 (maj-juni + sept-dec), tisd-sönd kl 12-17 (juli-aug).  Inträde 50 kr 

Läs mer under www.oskg.nu eller www.tjornedala.se och följ länken till ÖSKG:s hemsida. 

Stiftelsen Tjörnedala; Under 2023 kommer välbehövlig upprustning av gården att påbörjas. 

Förutom fortsatt omtäckning av halmtaket, kommer fönster att målas, några fönster och dörrar 

att bytas, väggar putsas om, gavlar få lite ny ”näring” och dränering utanför svinahusets norra 

vägg. Allt arbete ska godkännas av länsstyrelsen då gården är byggnadsminne. 

Även trädgården kommer få en liten ansiktslyftning. 

Stiftelsen tackar för finansiellt bidrag från olika håll. 

Kulturföreningen; Vårens program ser ni på andra sidan. Vi har redan ideér för höstens 

program. Har du en idè, tipsa oss gärna!!  

Sprid gärna information om vår förening och om medlemskap som bl.a. ger lägre pris vid hyra 

av svinahuset. Medlemskapet 150 kr/person betalas in till vårt Bg 346-9608. Vi skickar ut 

inbetalningskort på förfrågan. På så sätt sparar vi papper och porto, om vi har rätt e-

postadress. Vi har vår hemsida som en underlänk till Stiftelsens sida, adress 

www.tjornedala.se/kulturforeningen 

 

Släktträff, mindre konferens eller annan sammankomst? – hyr Tjörnedalagårdens 

svinahus.      Boende finns tvärs över vägen, på vandrarhemmet. www.bopabaske.se 

Kontakta:  

Cecilia för att hyra svinahuset, tel 070-3738805 eller e-post info@ceciliagranquist.se 

Vandrarhemmet; tel 0706-823508 eller boka@bopabaske.se  
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