
Skeppsås
Hembygdsförening
Programblad vår o sommar 2020

Skeppsås Hembygdsförening Skeppsås utvecklingsgrupp

2 feb Stickcafé startar!  
kl 18 Varannan söndag

15 mars Årsmöte med föreläsning
kl 15  ”En medeltida ödegård på Melstad bys 

utmark - från upptäckt till utgrävning”

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

18 april Fornvandring i Skeppsås
kl 10 samling vid Skeppsås kyrka

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

6 juni 30-årsjubileum
kl 13-16 diverse aktiviteter, kl 19 grillfest

Skeppsås Hembygdsförening fyller 30år – det ska vi fira

Se mer information i bladet.    
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
2 juni     7 juli     4 augusti   1 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!

1 september
Då bjuder hembygdsföreningen på mat o dryck!

Övriga händelser i Skeppsåsgården:

Sopplunch Sista torsdagen i varje månad kl 12.00-14.00 
30 jan, 27 feb, 26 mars, 23 april(obs dag), 

28 maj. 

Anordnas av Svenska kyrkan & Equmeniakyrkan



Hejsan!

I år firar Skeppsås Hembygdsförening

30 år – det ska vi fira! 
Boka in lördagen 6 juni, Nationaldagen – mellan kl 13-16 
blir det olika aktiviteter i Skeppsås, kl 19 blir det Grillfest 
för alla medlemmar. Separat inbjudan med detaljerat 
program kommer senare. Välkomna!

Skeppsås hembygdsförening försöker hitta 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 i Skeppsåsgården

Fornvandring i Skeppsås

Kl 10 träffas vi vid Skeppsås kyrka
Ann-Charlott Feldt från 
Östergötlands museum guidar oss
bland gravfälten. 
Medtag egen kaffekorg!

Datum:  Lördagen 18 april kl 10

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

bl.a vårbrasa, sång och tal.

Datum: Lördagen 25 april kl 18

30-årsjubileum
Boka in Lördagen 6 juni 

Skeppsås Hembygdförening firar 30år – det ska vi fira!

Kl 13-16 Utställning av Leifs ”Leffe Smeds” tavlor, Tipspromenad, 
Fiskdamm, mm     Fikaservering

Kl 19  Vi bjuder alla medlemmar på Grillfest 

Separat inbjudan kommer senare.

Servering av kaffe och semlor.

Datum: Söndagen 15 mars  kl 15 

I samband med Årsmötet för Skeppsås 
Hembygdsförening gästas vi av Arkeolog 
Ann-Charlott Feldt från Östergötlands museum. 
Ann-Charlott kommer berätta på temat:
”En medeltida ödegård på Melstad bys utmark -

från upptäckt till utgrävning”


