
Skeppsås 
Hembygdsförening
Programblad vår o sommar 2018

Skeppsås Hembygdsförening Skeppsås utvecklingsgrupp

21 jan Stickcafé startar!  
kl 18 Varannan söndag

18 feb Pyssel våningsfat
kl 17 Anmälan senast 10/2

4 mars Årsmöte
kl 15 ”Gömda o glömda platser i Östergötland”

18 mars Marie Bebådelsedag 
kl 14 Gudtjänst därefter våfflor i Skeppsåsgården

28 april-1 maj Utställn. Östgötska Folkdräkter
Folkdans, Musik, Fika mm i Skeppsåsgården

26 maj Osttillverkning
kl 10-13 Tillverkning av halloumiost 

Se mer information i bladet.    
Barnsång, sopplunch, grillkvällar m.m.

Svenska kyrkan

Stickcafé i Skeppsåsgården
Söndagar, ojämna veckor kl 18.00-21.00

Alla är hjärtligt välkomna med/utan handarbete, eller för att tipsa 
och inspirera varandra.  

För mer information ring:

Åsis Johansson 076-8053633 / se bypasset.se 

Grillkvällar i Vilsegläntan
5 juni     3 juli     7 augusti    - från kl 18.00

Kom och grilla er medhavda kvällsmat! Första tisdagen 
under juni, juli och augusti tänds grillen och vi äter tillsammans. 

Kanske ta en sväng i ”Vilseskogen” eller en match i boule!

På begäran så utökar vi grillkvällarna med en ytterligare kväll

4 september
Då bjuder hembygdsföreningen på mat o dryck!

Övriga händelser i Skeppsåsgården:

Sopplunch Sista torsdagen i varje månad kl 12.00-14.00 
25 jan, 22 feb, 29 mars, 26 april, 

24 maj(obs dag). Anordnas av Svenska kyrkan. 

Barnsång Fredag kl 9.30-11.30 Anordnas av Svenska kyrkan. 

Promenad Varje måndag kl 14.00
Samling vid Skeppsås kyrka. 



Hejsan!

Här kommer ett program för vår & sommar i Skeppsås
Hembygdsförening. Kom och möt bybor i och runt 
omkring Skeppsås. 

Skeppsås hembygdsförening försöker hitta vad som 
intresserar dig och hittar på aktiviteter för att göra 
bygden levande. Ung som gammal, varmt välkommen att 
vara med oss! 

Vi är tacksamma för idéer och uppslag, tveka inte utan 
kontakta oss gärna. Vi hälsar er och våren välkomna!

Styrelsen i Skeppsås Hembygdsförening:

Bodil Paulsson ordförande 0703-62 00 71

Josefine Hedborg kassör 0736-95 06 02

Anders Heljelid 0761-42 97 42

Åsis Johansson 0768-05 36 33

Sofie Landelius 0705-69 37 69

Angelica Rudolf 0723-20 16 90

Mail: skeppsas.hembygdsforening@bypasset.se 

Kika gärna för program  och händelser på bypasset.se och på Facebook!

Lokalen i Skeppsåsgården hyrs gärna ut, hör av er till någon i styrelsen.

Årsmöte

Pyssel våningsfat
Kom och skapa ditt eget unika kak-våningsfat. Ta 
med udda fat o koppar som du har eller hittar på
loppis. Har du något udda från Blå Blom servisen 
till ett våningsfat till Skeppsåsgården?
Anmälan senast 10/2 till Åsis: 
0768-05 36 33 / asissnyggasaker@gmail.com

Datum:  söndag 18 februari kl 17

Utställning Östgötska Folkdräkter
28 april-1 maj - Separat inbjudan kommer senare

Tillverkning av halloumiost
Kl 10-13 Tillverkning av  halloumiost i Skeppsåsgården.

OBS! Anmälan till Åsis senast 22/5
0768-053633/ asissnyggasaker@gmail.com

Datum: lördag 26 maj

Barnsång i Skeppsåsgården
Alla hemmavarande föräldrar med barn 0-6 år är välkomna. 
Vi leker, sjunger, dansar och umgås kring ett enkelt fika. 

Plats: Skeppsåsgården (Parkering vid kyrkan.) 
Tid: Helgfria fredagar 09.30 – 11.30 

(dock ej under skollov). 
Ledare: Margaretha Wärnberg 0142-834 40

Årsmöte med gästföreläsare Anja Praesto.

Hon arbetar på Östergötlands museum och 
kommer berätta kring 

”Gömda o glömda platser i Östergötland”

Servering av kaffe och semlor.

Datum: Söndagen 4 mars  kl 15 
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