Härja
Boulefest lördag 11 november kl 18 i Härja Hembygdsgård
Alla boulespelare, som deltagit i byalagsserien samt Sparbanksserien,
med respektive är välkomna till festen. Utdelning av Vuxenskolans vandringspris!
Underhållning av Per Wahlström ”människor och original jag mött”
Pris: 140:- inkl mat, kaffe och kaka
Anmälan till Asta/Håkan tel: 0502-21073,
0502
070-6519669

Per-Erik
Erik Åbom kåserar om julbordet Lördag 18 november kl 18
Pris: 60:- inkl kaffe och smörgås

Ingen föranmälan!

Ekumenisk Gudstjänst i Härja Missionskyrka
Söndag 10 december kl 14. Tårtbuffé serveras

Julspel med lokala förmågor i Härja Kyrka
Torsdag 28 december kl 18

Hyr vår Bygdegård!
Barnkalas, släktträff, möten
eller fest?
Boka hos Asta Svensson tel:
0502
0502-21073

Välkommen till Härja Hembygdsgårdsförening
Kontaktperson: Peter Nilsson tel: 0707-501800,
0707 501800, hogaruder@live.se

Torsdagkvällar med Per Wahlström

kl 17.30 – 19.00

9 november Älskade pappa! Vi firar alla män, pappor och tar reda på vart företeelsen
för
”Fars
dag” kommer ifrån. Kom hit och lyssna på Per och titta på vår slipsutställning.
slipsutställning. Hylla din
pappa med fotografi och post it lapp på vår fotovägg intill slipsarna.
16 november Ett ljus i novembermörkret – Per föreläser om hur man har lyst upp mörkret i
olika tider.
r. Allt från oljelampor, talgljus och lyktgubbar. Under kvällen gjuter de som vill egna
ljus i olika formar.
23 november Per Wahlströms uppskattade föreläsning om handelsbodar i repris. Gott godis
och goda historier utlovas.
30 november ”En kärlek som aldrig rostar” Invigning och vernissage av museets utställning
om materialet järn. För Tidaholm spelar järnet som material en avgörande roll för
industriernas framgång.
7 december Per berättar om hur vi firade jul förr i tiden. Det luktar pepparkakor och glögg
hos oss denna dag som vi bjuder på och vi har igång vår julverkstad i ett jul pyntat museum.
Alla barn och vuxna kan göra julkort, vi gör också julgranskarameller och annat julpynt.
14 december Vi fortsätter vår julverkstad med julpyssel även denna torsdag och Per
berättar om julen från förr. Denna dag provar vi att trycka ut marsipan i museets
marsipanformar. Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Fika finns. Material till prova på verkstäderna erbjuds till förmånligt pris
Ingen föranmälan. För mer info maila till tidaholms.museum@tidaholm.se

Välkommen till Tidaholms Museum!

