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Bästa medlem i Hardemo Hembygdsförening, 

Ingenting är som det brukar och det är svårt att veta när vi är tillbaka till det som var innan 

pandemin.  

I skrivande stund ska styrelsen lägga verksamhetsprogrammet för 2021 för vår förening och vi 

inser snabbt att detta inte är möjligt, i varje fall inte för första halvåret 2021, vilket innebär att 

vi tvingas flytta på årsmötet som brukar gå av stapeln i april, vi måste ställa in 

Valborgsmässofirandet, 6-juni och även midsommarfirandet vid hembygdsgården Tiven.  

Däremot försöker vi ha Café Lundmark och skolmuseet öppet under söndagarna från 27:e juni 

till och med 29:e augusti. Där har vi möjlighet att ta emot besökare både inomhus och utomhus, 

på framsidan av huset och även på andra platser i trädgården.  

Vi planerar också för att kunna ha vårt årsmöte den 22:a augusti klockan 17.30 i Lundmarkska 

trädgården.  

Kort sagt blir 2021 ungefär som 2020.  

 

Hur det sedan blir med bras- och berättarkvällen i slutet av september vid Tiven, julpyssel och 

grötfest, ja det kan vi bara spekulera i. Förhoppningsvis har de flesta av oss blivit vaccinerade 

och myndigheterna har börjat lätta på vissa restriktioner så vi kan träffas för en trevlig stund 

men än så länge är höstens verksamheter ovissa. 

 

Under 2020 gjordes en nödvändig omläggning av nytt tak på Hembygdsgården med många 

frivilliga krafter och ett fantastiskt resultat. I år planeras för en restaurering av fasaden på 

gården, som på sina ställen är i dåligt skick. 

Vi hoppas att Du vill fortsätta vara medlem i Hardemo Hembygdsförening och stödja den 

verksamhet som vi önskar ska komma i gång så snart det är möjligt. 

Håll utkik på Hardemoportalen (hardemo.nu) samt ’Alla vi från Hardemo’ på Facebook där 

information kommer. Det går självklart bra att kontakta någon i styrelsen – se baksidan. 

Styrelsen 

 

 

 

 



 

 

    Juni/Juli/Aug    

Hardemo skolmuseum – ’Lundmarkska skolan’ 

Öppet söndagar kl. 14.00 – 17.00; 27/6 t. o. m. 29/8. 

Utställning av skolplanscher m.m. på övervåningen. 

Café Lundmark - kaffeservering med tillbehör! 

 

 22 Aug.  

Årsmöte i Lundmarkska trädgården  kl. 17.30.  

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.  

Vi jobbar på att få hit en gäst-föreläsare. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hardemo Hembygdsförening 2021 
 

Ordförande    Ledamöter: 

Irene Welander, 070-491 80 23  Karl-Erik Pettersson, Denis Nilsson, 

(e-post; i.kumlavvs@live.se)   Ann-Christin Pettersson, Siv Johansson,  

                                                                              Åke Johnsson, Berndt Gustafsson  

 

Kassör     Sekreterare 

Anders Harenius, 070-204 49 94  Kristina Berntsson 
(e-post; anders.harenius@gmail.com)  (e-post; benken@live.se) 

 

 Medlemsavgift för 2021 är 100 kr/person. 

Betalas via BG 185-3233 eller Swish; 123 032 55 06 

Går även att betala kontant vi någon av programpunkterna. 

 

e-post: hardemohembygd@gmail.com 

 
www.hardemo.nu 
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