
HHåållaannddaa  hheemmbbyyggddssfföörreenniinngg

ÅRSMÖTE MED KAFFE OCH DOPP MIDSOMMARFIRANDE
Sön 26 mars 14:00 Fre 23 juni kl 13:00 
Hålanda församlingshem Hembygdsgården

VÅRSTÄDDAG FRILUFTSGUDTJÄNST
Ons 26 april kl 16:00 Sön 25 juni kl 12:00
Hembygdsgården Kaffe med dopp, Hembygdsgården

VANDRING OSET OSBECKFÖRESTÄLLNINGAR STICKCAFÉ
Sön 7 maj kl 14:00 18,19,20,25,26,27 augusti
Samling vid hembygdsgården Teater på hembygdsgården framförd

ÖPPET HUS o FIKA
Fler aktiviteter kan tillkomma,

Lilla Verleberg (samling hembygdsgården) så följ oss gärna på Facebook Mer info på baksidan
VVäällkkoommnnaa!!
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Hålanda församlingshem Hembygdsgården
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Sön 7 maj kl 14:00 18,19,20,25,26,27 augusti
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av Kulturföreningen Teatervinden
GÖKOTTEVANDRING ÖPPET HUS o FIKA
Tor 18 maj kl 08:00 Fler aktiviteter kan tillkomma,
Lilla Verleberg (samling hembygdsgården) så följ oss gärna på Facebook Mer info på baksidan
Medtag egen fika VVäällkkoommnnaa!!

2023 Året som vi firar att det är 300 år sedan 

Linnélärljungen Osbeck föddes i Hålanda
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Om du inte har betalat medlemsavgiften
för 2023 så kan du göra det nu. Den årliga
medlemsavgiften är: 

100 kr per person
150 kr per familj

Betala till Plusgiro 8 47 85-5 eller
swish 123 536 7347. Glöm inte att uppge 
namn och e-post adress. Om du betalar
via swish skriv att det gäller medlemsavgift.

Vill du skänka en gåva till vår verksamhet är 
vi mycket tacksamma, märk då inbetalningen 
med "Gåva".
Kontaktperson:
Ordförande Elinor Johnson tel. 070-2400760
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Vi förvaltar och håller Hålandas historia
vid liv och har ett brett utbud av aktiviteter 

under året. 
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