Välkommen till Kastlösa hembygdsförening 2017
Vi arbetar för att bevara och föra vidare kunskapen om socknens historia och vilka natur- och
kulturvärden som finns här. Vi äger tre väderkvarnar och en liten malmgård den s.k. Lundastugan. Läs
gärna mer om föreningen på vår hemsida www.hembygd.se/kastlosa
Vi anordnar också årligen olika aktiviteter, som Valborgsmässo- och Midsommarfirande,
berättarkvällar samt byvandringar. Så t.ex. var det byvandring i Bjärby den 20 maj då flera bybor
berättade om sina gårdar och malmstugor. Ett stort tack till er för att ni gjorde denna vandring både
intressant, spännande och trevlig.
Genom att vara medlem bidrar du till att utveckla föreningens verksamhet och vårda dess fastigheter.
Medlemsavgiften för år 2017 är 75 kr/person och 150 kr/familj, mer info på baksidan.

Sommarens aktiviteter:
23 juni. Midsommarfirande vid Kastlösa skola kl. 15.00-17.00
15.00. Midsommarstången kläs och reses. Ta gärna med dig blommor.
16.00. Dans kring midsommarstången.
Servering: Jordgubbar, glass, kaka och kaffe/te/saft

28 juni, kl. 18.00 Sommarkväll i Lundastugan – Alla gillar fåglar!
Fågelexperten Gösta Friberg guidar oss i fåglarnas liv. Samling i T-korsningen i Lunda. Glöm inte
kikaren ifall någon fågel flyger förbi.
Inträde, 50 kr för medlemmar, 80 kr för övriga, vilket oavkortat går till Lundstugans upprustning.

5 juli, kl. 18.00. Sommarkväll i Lundastugan – Alvarvägar förr och nu
Lennart Nilsson från Riksantikvarieämbetet berättar om ”Alvarvägar förr och nu”.
Inträde, 50 kr för medlemmar, 80 kr för övriga, vilket oavkortat går till Lundstugans upprustning.
v.g.v.

Medlemsavgift:
Medlemsavgiften för år 2017 är 75 kr/person och 150 kr/familj, (inkluderar två vuxna och
hemmavarande barn upp till 16 år).
Välj betalningssätt:
bankgiro: 756-8173.
Swish: 123 299 1198
Kontant till någon styrelsemedlem
Obs! Uppge namn och adress (även till fritidshus i socknen). Uppge även mailadress, så får du löpande
information från föreningen. Utöver reducerat pris på våra aktiviteter så berättigar medlemskapet till
50% rabatt på entrén till Ölands Museum Himmelsberga, Borgholms stadsmuseum, och Kalmar läns
museum.

Kontakt:
Kastlosahembygdsf@gmail.com

Maila gärna din mailadress till oss så noterar vi den i medlemsförteckningen.
Styrelseledamöter för 2017
Monika Rasch, ordf. tel. 0709-50 88 29
Jan Morssing, vice ordf. tel. 073-030 80 84
Stefan Karsvall, sekr. tel. 0760-19 21 21
Eva Wikström, kassör. tel. 070-765 42 44
Staffan Arvegård, tel. 073-398 11 98
Lars Björklind, tel. 070-684 11 85
Gunilla Karlsson, tel. 076-861 15 13

Med vänlig hälsning
Styrelsen

