
Skeppsås 
Hembygdsförening
Programblad vår o sommar 2019

Skeppsås Hembygdsförening Skeppsås utvecklingsgrupp

3 feb Stickcafé startar!  
kl 18 Varannan söndag

10 mars Årsmöte med föreläsning
kl 15  ”Med linbana över språkhistorien och vår 
fina östgötska”

24 mars Marie Bebådelsedag 
från kl 16 serveras våfflor i Skeppsåsgården och 
kl 17 gudstjänst i Skeppsås kyrka

31 mars Virka korgar med bandgarn
kl 16-20 i Skeppsåsgården

27 april Vårbrasa vid Equmeniakyrkan
kl 18 Vi firar in våren tillsammans

25 maj Trädgårdsfix i Skeppsåsgården
kl 10-13 Vi bjuder på fika!

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
4 juni     2 juli     6 augusti   3 september

- från kl 18.00

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

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

3 september
Då bjuder hembygdsföreningen på mat o dryck!

Övriga händelser i Skeppsåsgården:

Sopplunch Sista torsdagen i varje månad kl 12.00-14.00 
31 jan, 28 feb, 28 mars, 25 april, 

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

Barnsång Varannan 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

Lars Grönwall kassör 073-772 10 78

Josefine Hedborg 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

Virka korgar med bandgarn
Mona-Lisa från Nanas Hantverk i Borensberg kommer 
o lär oss virka korgar med bandgarn. Hon har med allt
material som behövs.

Material 100kr/pers
Anmälan senast 28/3 till Åsis: 0768-05 36 33 / asissnyggasaker@gmail.com

Datum:  Söndagen 31 mars kl 16-20

Vårbrasa vid Equmeniakyrkan
Välkommen att fira in våren tillsammans med oss, med

bl.a vårbrasa, sång och tal.

Datum: Lördagen 27 april kl 18

Trädgårdsfix i Skeppsåsgården
Vi fejar och donar i trädgården. Häckar och träd klipps. Kom utrustad 

för röj, en räfsa, skottkärra eller vad 
du tror du kan ta dig an/innehar.

Hembygdsföreningen bjuder på fika.

Datum: Lördagen 25 maj kl 10-13

Högstadieläraren i musik, tyska och svenska, Ann-Sofie Johansson från 
Boxholm, kommer till oss o pratar om sin hjärtefråga: svensk språkhistoria.

Vi får veta varför vi säger som vi gör, lite om dialekter, om östgötskan och 

varifrån allting kommer.             

Servering av kaffe och semlor.

Datum: Söndagen 10 mars  kl 15 

Årsmöte med gästföreläsare Ann-Sofie Johansson. 
"Med linbana över språkhistorien och 

vår fina östgötska”

mailto:asissnyggasaker@gmail.com

