Rönö Hembygdsförening
hälsar gamla och nya medlemmar välkomna.
Upptäck Rönö på vår hemsida www.ronohembygdsforening.se
Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Segerbo den 30 maj kl. 9.30
Sedvanlig friluftsgudstjänst vid hembygdsgården i Segerbo. Medtag kaffekorg.

Forngravsvandring den 10 juli kl. 14.00
Vi utgår från Rönökorset och besöker fornminnesgravar under ledning av Arkeolog Ann-Charlott Feldt. För
ytterligare information besök hemsidan eller titta på anslagstavlan.
Bindande anmälan vid betalning före 5 juli, kostnad inkl. fika 80 kr.

Sommarutflykt med buss den 17 augusti 08.00
Vi åker från Rönö kyrka med buss till Kisa Hembygdsgård där vi får en guidad tur och bjuds på fika. På vägen
dit gör vi en liten avstickare (med fika) samt besöker Tidersrum kyrka, tid för medhavd lunch. För ytterligare
information besök hemsidan eller läs föreningsnytt i NT. Max 85 deltagare. Avresa 08.00 åter ca 19.30
Bindande anmälan 31 juli vid betalning 400 kr, inkl. inträde till tre aktiviteter och för- och eftermiddags-fika.

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Segerbo 18 augusti kl. 14.00
Höstens traditionella friluftsgudstjänst. Hembygdsföreningen arrangerar kaffeservering.

Öppet hus på Hembygdsgården i Segerbo
Under sommaren kommer vi ha öppet hus någon dag eller eventuellt några dagar. Kom förbi för att bekanta er
med den rogivande miljön och våra ca 500 museiföremål. Medtag kaffekorg och gör detta till en liten
dagsutflykt. Läs även om Hembygdsföreningens verksamhet på hemsidan.

Övriga aktiviteter
Föreningen kommer från andra torsdagen varje månad kl.17.00 ha arbetskvällar på hembygdsgården där vi
kommer arbeta med underhåll av byggnaderna, pyssla med trädgården samt iordningställa magasinet för
förvaring av större föremål. Alla är välkomna att hjälpa till, vi startar den 9 maj.
Vi planerar även för en kurs i HLR och LABC, en kurs om hemsidor, aktivitet kring 300 år sedan
rysshärjningarna och en svamphelg med Rönös nyinflyttade svampexpert, Rolf Kalamark.
Besök vår hemsida och anslagstavlan för ytterligare information.

Medlemsavgift betalas till Postgiro 492 86 96-6
Medlemsavgiften för 2019 är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj. Barn t.o.m.17 år ingår i
familjeavgiften. Kontantbetalning är möjlig till styrelsen i samband med våra aktiviteter.
I vår strävan att löpande kunna informera våra medlemmar ber vi dig registrera dina kontaktuppgifter (ev. Rönö
adress i första hand och mailadress) på kontaktformuläret på hemsidan. Du kan även ange dina
kontaktuppgifter vid betalning.
OBS! Denna information skickas även på mail till de medlemmar för vilka vi har mailadress. Läs om vår hantering
av personuppgifter på vår hemsida. Information om kommande aktiviteter kommer fortlöpande att skickas ut till
de medlemmar där vi har mailadress. Övriga medlemmar hänvisar vi till anslagstavlan i Rönökorset och våra
annonser i NT.

