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Väl mött till ett nytt år med Gökhems Hembygdsförening och nya utmaningar.
Nu har Facebook även nått Gökhem. Läs mer om det på sidan två.
Annat som hänt: När kyrkan 29 juni informerade om att lägga nytt tak och
reparera takstolar i kyrkan, serverades smörgås i Hembygdsgården. Vid bakluckeloppis 28 juli var vädret dåligt men våfflorna goda. Och 24 augusti var det
Grill- och Pubkväll.

Sven-Olof Öst berättade om de fina byggnaderna på fastigheten vid Lidan för
ett trettiotal medlemmar 1 september. Efter besök på Borrabo Permakultur åt
man den medhavda fikan samtidigt som Rune bjöd på korv.
Bo Bernhardsson visade kinabilder i Hembygdsgården 18 oktober.
Under sammanlagt 90 timmar
bakade 20 personer 680 brödkakor
till Julmarknad vid Falbygdens Ost
24-25 novemer. 14 personer sålde
630 brödkakor och honung. Heder
och tack till alla ni som bidrog till
att vår medverkan blev en succé.

Den 27 november började
Tore Danielssons fina
lastbil omvandlas till miljö
för ”Sven-Egons korvkiosk”, ett ekipage i
julparaden i Floby 9
december.

Tack vare några eldsjälar
blev det ganska bra! Ja det
räckte till en andraplats.
Och det är inte dåligt om
man inte kommer från
Floby!

Och tack för billånet, Tore!

På vår hemsida gokhembygd.se läggs kontinuerligt upp aktuell
information och foton. Följ oss på vår Facebooksida ”Gökhems
hembygdsförening”. Vi finns också på Facebookgruppen ”Gökhems
kollen”. Detta är en sluten grupp, som man måste söka medlemskap till.
På dessa båda Facebook-kanaler kan du hitta våra aktiviteter och delta i
diskussioner om föreningen. Välkommen med dina bidrag!

Program för vintern - våren 2019
Fredag 11/1 2019 kl. 19.00 Kul Knyt Kring Knut. När vi delat med oss av
det goda på knytkalaset, roar vi varandra. Med vad får visa sig! Valebergs rote
servar och säljer lotter.
Lördag 19/1 och 26/1 kl. 0900 – c:a 14.00
Bakkurs i samarb. med Vuxenskolan.
Kursavgift inklusive ingredienser 300:Max 8 deltagare. Anmälan till SV snarast.
Ansvarig för vår del: Jan-Olof Falk.
Tisdag 12/2 kl. 19.00 ”Spånskiva”
Inspirationskväll för att diskutera nya ideér. Alltså
inte alls bara för snickare  ! Föreningen bjuder på
lite ovanlig fika. Vi värdesätter dina idéer.
Ansvarig: Jan-Olof Falk.
Tisdag 5/3 kl. 19.00 Årsmöte med hemlig gäst. Föreningen bjuder på fika.
Ansvariga för fika och lotteri är Remmen/Holöja rotar.
Tisdag 19/3 kl. 19.00 Ulla Stenqvist visar
naturbilder från bl.a. Afrika och Brasilien
Ullas fotointresse tog fart när hon fick sin digitalkamera 2003 och gick med i fotoklubben.
Ravelstorp/Anguntorps rotar fixar fika och lotter.
Lördag 6 april Dalenium i Stenstorp. Alla är
välkomna att låta sig inspireras. Alltså inte bara
medlemmar i Gökhems Hembygdsförening.
Foto Ulla Stenqvist
Tag med dina barn och barnbarn. Samling vid
F
Odensbergsskolan kl. 09.15 för samåkning. Föreningen bjuder barn på entréavgiften. De kan kanske lära sina far- och morföräldrar ett och annat.
Fredag 12 april kl. 19.00. Dartkväll
Niklas och Kristina Remgård Gredenvall visar grunderna i dartkonstens
mysterier. Servering av korv med bröd till egen dryck. Lars-Åke L ansvarig.

Onsdag 1/5 kl. 18.00. Naturpromenad med Sten Danielsson i Odensberg
Samling vid Odensbergskolan kl. 18.00 med lämplig klädsel och fika.
Tisdag 21/5 kl. 18.00 kyrkogårdsvandring
Sven Lindbergoch Sven Danielsson guidar oss på Gökhems kyrkogård.
Personal från kyrkan medverkar. Efteråt äter vi fikan vi haft med oss i
Hembygsgården. Sten Danielsson ansvarig.
Lördag 1 juni kl. 13.00 – 17.00. Bakluckeloppis
Gökhem/Äleberg bakar våfflor och kokar kaffe.
Onsdag 26 juni kl. 18.00 Åk o Fika. Veteransfordonsträff med kortare
tipsrunda. Valebergarna säljer kaffe, fika och korv.

Bokar Hembygdsgården
gör du hos Ulla Platter Fors,
tfn 070 - 323 53 31 e. kl.14.
Hyran är 250 kr med 50 kr rabatt
för medlem. Vedkostnad är 100 kr.

Gökhems Hembygdsförening
Ordförande: Jan-Olof Falk, tfn 72 84 08, 076 - 795 58 59
Kassör: Lars-Åke Ljunggren, tfn 72 81 46.
Medlemsavgiften i Hembygdsföreningen är 100 kr
för vuxna och 30 kr för barn och ungdomar under 20 år.
Enklast betalar du på pg 73 23 05 – 8 eller Swish 123 038 67 48
Ange namn, telefonnummer och e-postadress om du har.
Nya medlemmar är extra välkomna!
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