Rönö Hembygdsförening
hälsar gamla och nya medlemmar välkomna.
Följ händelserna i Rönö på vår hemsida www.ronohembygdsforening.se
Detta årsutskick kommer troligen att bli det sista som sänds ut av Rönö Hembygdsförening. I samband med
kommande årsmöte den 1 mars föreslås att föreningen slås ihop med Rönö Bygdegårdsförening under namnet
Rönö Bygdeförening. En ny era kommer att påbörjas till gagn för bygden i framtiden! Planeringen för 2020
framgår av nedan aktiviteter.
Ukebox i Bygdegården den 15 februari kl. 18.00
En kväll med garanterat glädjesmittande musikunderhållning på ukulele.

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Segerbo den 21 maj kl. 9.30
Sedvanlig friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Segerbo. JÖR-kören medverkar. Medtag kaffekorg. Oftast är vädrets makter
med oss, men vid regn sitter vi i vår vackra hembygdsstuga.

Svampkväll i augsti/september
Med vår lokala svampexpert Rolf Kalamark och så hoppas vi på rikligt med svamp.
Julbord den 5 december kl. 18.00
Julbordet med pyntad Bygdegård och program har blivit en av Rönös omtyckta traditioner.

Därutöver planerar vi för följande aktiviteter:
!

LABC kurs anpassad sjukvårdsutbildning (läge, andning, blödning, chock). Viktigt för oss som har ett betydande
avstånd till närmaste sjukhus! Beroende på intresse kan flera kurstillfällen erbjudas - ju fler som kan detta, desto bättre!

!

Förra årets succé med sommarutflykt med buss till kulturhistorisk miljö i Östergötland planeras även i år. Om
intresse finns hoppas vi också kunna ordna en båtresa i skärgården.

!

Sensommarens traditionella friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården Segerbo, där föreningen serverar “gofika”
efteråt.

!

Nystart för Segerbo-dagen i augusti. Vi planerar för en återinvigning med öppet hus och rundvandringar bland
våra ca 500 museiföremål. Samt kaffeservering alternativt korvgrillning på programmet.

!

Vi bekantar oss med Rönö Sockenallmänning och får en historisk tillbakablick om allmänningarnas uppkomst
och lär känna skogen och dess torp under ledning av expertis på olika kunskapsområden.

!

Aktivitet i samband med Östgötadagarna.

Saknar ni något? Hör gärna av er med förslag!
__________________________________________________________________________________________
Medlemsavgift betalas till Postgiro 492 86 96-6 eller Swish 070 - 311 39 70 (skriv medlemsavgift och ange namn)
Medlemsavgiften för 2020 är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj. Barn t.o.m. 17 år ingår i familjeavgiften. För de
som redan nu önskar bidra till Rönö Bygdeförenings start emottages dessutom tacksamt frivilliga bidrag för året 2020. Nya
medlemmar anmäler sig via hemsidan. För de som önskar postgiroavi finns det att hämta på hemsidan eller genom att ringa
medlemsansvarig på 070-2154712.

OBS! Denna information skickas på mail till de medlemmar för vilka vi har mailadress. Information om kommande aktiviteter
kommer fortlöpande att skickas ut till de medlemmar där vi har mailadress. Övriga medlemmar hänvisar vi till hemsidan, anslagstavlan
i Rönökorset och våra annonser i NT.

