Alingsås Hembygdsförening - Program för 2010
Söndag den 18 april kl. 13.00
Bussutflykt till Vårgårda och Herrljunga med Haraberget som huvudmål. Separat kallelse
med mer information kommer att sändas ut.
Söndag den 9 maj kl. 09.00, Dammsjöås
Gökotta med potatissättning på Dammsjöås, potatissättare i år är Potatisakademiens preses
tillika initiativtagare Fredrik van den Broek. Traditionsenlig vårkonsert med Kamraterna.
Tag med kaffekorg.
Lördag 12 juni – 29 augusti, Stampens Kvarn
Kvarnen är öppen lördagar och söndagar 12.00-16.00.
Lördag den 12 juni kl. 12.00 inviger vi den tionde säsongen i kvarnen med vernissage.
Alingsås Musikteatersällskap framträder med ett musikaliskt inslag och hembygdsföreningen
bjuder på läsk och tilltugg.
Utställare under säsongen
Konstnärsprogrammet är inte fastställt ännu men i sedvanlig ordning kommer följande att
inträffa:
Alingsås Slöjd- och Konsthantverksgrupp, utställning och försäljning av högkvalitativa
konsthantverk.
Alingsås fotoklubb, fotoutställning
Alingsås Släktforskarförening, utställning och rådgivning
Torsdag 5 augusti kl. 18.00, Dammsjöås
Slåtterdag på Dammsjöås, ta med kaffekorg.
Söndag 5 september kl. 17.00 ”Jazz på Stampen”
Musik, mingel och en liten svängom med ”Stolbandet” i Kvarnen. Biljetter säljes av
kvarnvärdarna under sommaren obs. begränsat antal.
Söndag den 26 september kl 10.00
Utflykt med guidad skogsexkursion i Risveden. Separat kallelse med mer information
kommer att sändas ut.
Söndag 14 november kl. 15.00 Brunnsgården
Skaraborgaren Uno Bohman berättar om några smultronställen i Skaraborg och en och annan
rolig historia. Separat kallelse kommer att sändas ut.
Kaffe med dopp i sedvanlig ordning.

Samtliga arrangemang är öppna för allmänheten och styrelsen ser gärna att ni tar med bekanta
om de är intresserade.
Vi behöver fler medlemmar som vill och kan hjälpa till med att hålla liv i vårt torp
Dammsjöås och Stampens Kvarn och styrelsen uppmanar medlemmarna att försöka värva nya
medlemmar till föreningen. Framför allt behöver vi föra arvet vidare yngre generationer och
väcka deras intresse för hembygden.
Besök gärna vårt torp, soldattorpet Dammsjöås i Maryd, även om det inte är något program
där. Om du är intresserad av att hjälpa till, kontakta någon av våra ledamöter i
Dammsjöåskommittén: Stig Olsson 12660 eller Göran Sjögren 14305.

