Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening
önskar dig välkommen till 2013 års

VÅR- och SOMMARPROGRAM
Våren har verkligen låtit vänta på sig i år – och så har även vårt programblad!
Nu hoppas vi på en skön vår- och sommarperiod, och att vi får träffa er i samband
med kommande aktiviteter:
Söndagen den 12 maj kl 14.00
är ni välkomna till Fotomuseet Olympia där Rolf Håkansson premiärvisar sin film
från ”Möllevägsskolans sista examen”. Idag är ju den gamla skolan ett lysande
exempel på en väl omhändertagen byggnad av kommunen och bottenvåningen
används fortfarande i utbildningssyfte av Vuxenskolan.
Kostnad 60 kr inkluderar kaffe med kaka.
Söndagen den 2 juni kl 14.00
samlas vi på huvudparkeringen vid Skogskyrkogården. Sven-Arne Olofsson tar oss
med på kyrkogårdsvandring bland mer eller mindre kända falkenbergare från förr.
Vi avslutar med gemensamt eftermiddagskaffe i personalbyggnaden, där vi kanske
kan dela med oss av minnen om de personer vi ”mött” på gravstenarna. Vi ser fram
emot en timmes promenad på en av Sveriges vackraste kyrkogårdar!
Lördagen den 15 juni kl 13.00
öppnar vi hembygdsmuseet för sommaren. Vi kommer som tidigare år att hålla
öppet onsdag t o m söndag kl 13-17 (midsommarhelgen har vi stängt) med hjälp
av ideellt arbetande medlemmar, som ställer upp som museivärdar.
Är det någon som inte prövat på detta roliga sommarjobb tidigare men känner
intresse av att göra det, är du välkommen att kontakta antingen Siv Qvarfordh
(0346 711835) eller Laila Bengtsson (0346 14877). Vi lägger upp ett schema för
säsongen, som baseras på medlemmens möjligheter att ställa upp, allt ifrån en dag
till flera. Vi kommer också att skicka ut kallelse till er som tidigare ställt upp.
Även i år kommer vi att upplåta utställningsrummet på bottenvåningen till lokala
hantverkare, som får möjlighet att visa sina alster i 2 veckor, varefter byte sker.
Sedan hantverksbutiken på Storgatan stängdes i vintras, är vi glada att på det här
sättet kunna visa vilka duktiga och kreativa konstnärer vi har i vårt närområde!
Vi kommer att annonsera i HN vilka utställarna är inför öppnandet.

Söndagen den 23 juni
firas gammaldags midsommarfest på Larsagården i Vessigebro med bl a
Ätradalens hembygdskrets som arrangör. Falkringen visar upp olika folkdanser
och står för danslekarna runt midsommarstången och ett flertal hantverkare brukar
hitta hit. Kom och njut av en genuin sommarfest i Larsagårdens unika miljö!
Nytt för i år är att vi öppnar upp för familjeteater i hembygdsmuseets trädgård.
Tisdagar kl 14 och 17 samt söndagar kl 19 under juli månad
spelas ”Pannkakstårtan” med Pettsson och Findus i regi av Andreas Andersen.
Föreställningen tar ca 35 min och är gratis för barn medan vuxna får betala 100
kr/person. Ett lysande tillfälle för mor- och farföräldrar att ta med sina barnbarn
på en trevlig teaterstund!
Söndagen den 28 juli kl 13 - 17
planerar vi sommarens hantverkseftermiddag i hembygdsmuseets grönskande
trädgård. Olika hantverkare visar upp sina alster och det finns också möjlighet att
handla. Vi hoppas på en skön sommareftermiddag i trädgården, där vi också bjuder
på musikunderhållning.
Söndagen den 25 augusti kl 17.00
stänger vi hembygdsmuseet för säsongen och avslutar på sedvanligt i S:t
Laurentiikyrkan. Anders Brogren fortsätter berätta för oss ur historien om kyrkan
och vi kommer även i år att bjuda på vacker körsång.
Falkenbergs Kultur- och Hembygdsförening
S:t Lars Kyrkogata 8, 311 31 Falkenberg
E-mailadress: fbg.hembygd@telia.com
Hemsida: www.hembygd.se/halland/falkenberg

PS Vi bifogar räkning på medlemsavgiften 60 kr. Eftersom en del tryckts
upp tidigt kommer ni att upptäcka att förfallodagen redan passerat.
Ingen fara – ta med den nästa gång ni betalar era övriga fakturor!

Du som har e-mailadress, var snäll och skicka in
den till oss på fbg.hembygd@telia.com så hjälper
du oss att spara miljö och pengar!

