Kungslena
Boken om Kungslena - Bokcirkeln fortsätter som vanligt, sista torsdag i månaden kl 19 i
församlingshemmet. I höst jobbar vi även med torpinventering då vi börjar närma oss
färdigställandet. Vi hoppas på att boken blir klar så det kan bli en fin julklapp till jul!
Söndag 8 oktober kl 11 - Invigning av fågelutkikstornet som Lena Gille har uppfört
tack vare bidrag från Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby. Vi samlas vid
församlingshemmet.
Lena Gille använder Facebookgruppen ”Vi som bor i Kungslena” som en av
informationskanalerna, besök den gärna för information.
Välkomna till Kungslena!
Kontaktperson Pär Andersson tel. 0502-441 55

Östra Gerum
Skördefest med Trubadur
Fredag den 15 september kl 19.30 välkomnas ni till Liden 1 i Östra Gerum
(andra gården till vänster efter kyrkan om du kommer från Skörstorp)

Vi får lyssna på duktige Marcus Wilsson från Falköping som sjunger och spelar för oss
Vi har tänkt oss att ha knytkalas så ta med något du vill bjuda på!
Entré 50:- då ingår underhållning, kaffe/the och kaka samt måltidsdryck.
Vid frågor ring Anna Bohre Fasth 0502-41031, 0768-324913 eller Kristina Johansson 0515-711659

Höststädning den 22 oktober kl 10.00 vid Bygdegården.
Tag med lite redskap för att göra fint både ute och inne.
Vi bjuder på en lättare fika.
Välkommen till Östra Gerum!
Östra Gerums Hembygdsförening/styrelse
Kontaktperson: Anna Bohre Fast mobil 0768-324913

Välkommen till Hellidens Trädgårdar
Verksamhetens syfte är att skapa en levande trädgård och park mitt i Tidaholm där
människor i samverkan kan sysselsättas, utvecklas, lära och växa

Konstnatten 29/9 – 1/10
Flera utställare i olika åldrar med olika tekniker
Berit Wernald-Bladh som arbetar med Glasfusing
Jimmy Bergman som målar i olja
Monika Olsson hemlagade sylter och marmelader Workshops både för vuxna och barn
Kaffe, hembakt och grillkorv
Köp korv och grilla själv över öppen eld!
Följ oss gärna på
Kom och besök oss!
Facebook.
Du hittar oss bakom Sparbankshallen, nedanför Svandammarna.
Verksamhetsledare: Jessica Käll tel. 0707-354179
Ordförande: Jonas Ringvist tel. 0732-542460

Du hittar oss som
”Hellidens Trädgårdar”

