Hvens Hembygdsförening

Medlemsnummer:………………………..

Till alla befintliga och presumtiva medlemmar i Hvens Hembygdsförening
Vår huvudsakliga verksamhet kretsar kring vår hembygdsgård, som byggdes
1792. Gården är ett unikt byggnadsminne och kräver sin insats för att hållas i
gott skick. Enligt länsstyrelsen är vår gård en av de finaste hembygdsgårdar i
Sverige. Gården hålls öppen för allmänheten lördagar/söndag under maj och
dagligen från juni till mitten av september.
Antalet besökare under 2016 var drygt 3.200 personer. Vi var ca 200 betalande
medlemmar under 2016 och vi välkomnar fler.
Under sommaren pågår en rad aktiviteter som föredrag, olika utställningar,
loppmarknad, konstutställning. Biodlingen utökas i år med 3 nya Bi-samhällen
och de kommer att placeras i ”Mossen”. Vår genomskinliga bikupa där vi kan
studera binas förunderliga värld live, kom igång i fjol och blev mycket
uppskattad av besökarna. Den är värd ett besök bara den.
Gården bemannas under sommarperioden av våra fantastiska ”gårdsvärdar” från
olika delar av vårt avlånga land. Gårdsvärdarna gör ett fantastiskt jobb och har
ett brinnande intresse för att förvalta vårt kulturarv till kommande generationer.
Vårt aktiviteter för 2017 är följande:
1. Uppstart av gården
2. Extra föreningsmöte
3. Årsmötet för 2016
4. Konstrundan
5. Midsommarfirande
6. Loppmarknad dag 1
7. Loppmarknad dag 2
8. Biets dag
9. Hembygdens dag
10. Kulturarvsdagen
11. Höststädning

lör./sön 22:e /23:e april 10 – 15

lördag 22:e april 13:00 på gården
lördagen den 13:e Maj 13:00 på gården
torsdag 25:e t.o.m. söndag 28:e maj
midsommarafton 13:00 – 15:00
lördag den 1:e juli 13:00 – 15:00
söndag den 2:e juli 12:00 – 15:00
lördagen den 22:e juli 11:00 – 15:00
söndagen den13:e augusti
”Folkskolan 175 år” söndagen den 10:e sept.
lördagen den 11:e november då ”nattar” vi
gården och äter ärtsoppa 10 – 15.
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Varför engagera sig i hembygdsrörelsen?
Som en medlem uttryckte det ”Jag var nyinflyttad och hembygdsföreningen
erbjöd en trevlig gemenskap för att lära känna nya människor och förbättra mina
kunskaper om Öns historia och kultur”.
”När fan blir gammal blir han religiös”. Detta är ett känt svenskt talesätt. Det
ligger kanske något i detta. För de allra flesta är ”historia och kultur” inte det
hetaste ämnet för dagen, då man är mitt i livet och är som mest aktiv, då är det
”nuet” och livspusselet som upptar det mesta av ens tid. Våra erfarenheter är att
ju äldre människan blir, ju mera ökar intresset för de historiska rötterna och
kulturella värden i den bygd man bor och värnar om.
Vår övertygelse är - att alla med hjärta för Hven vill värna om och bevara Öns
rika kulturarv/historia in i framtiden. Alla som vill stödja dessa tankar är
välkomna som medlemmar i Hvens Hembygdsförening.
Inget gör sig självt.
Vi ser gärna att du som har möjlighet att kunna lägga några timmar om året i det
praktiska arbetet med att bevara gården är hjärtligt välkommen.
Vi har behov av flera kompetenser. Att hantera allehanda praktiska sysslor till
pedagogisk fallenhet för att sprida kunskapen om gården som guide till våra
gruppbesökare. Är du intresserad så hör av dig till någon av följande:
Arne Lundvall
Leif Fröberg

arne.lundvall.hven@gmail.com
leif.froberg.ven@gmail.com

0418-72 309
0705-63 56 65

Mer information om föreningen finner du på vår hemsida:

hembygdsgarden-ven.se
Det är vår ambition att hemsidan skall vara aktuell och informera om
verksamheten på ett så tydligt och informativt sätt. Vi jobbar en hel del med att
förbättra hemsidan och dess uppdateringar.
Vi tänker också att under året engagera oss i att öka informationsspridningen
genom att även försöka använda oss av Facebook och Instagram
Vi har börjat med ett nytt ”medlemsregister” och vår ambition är att vi inom två
år skall ha nödvändig information om våra medlemmar. Vår strävan är att inför
2019 ha alla våra medlemmars E-postadresser och att utskick som detta skall
kunna ske ”digitalt”. Vi är medvetna om att ”alla” har inte någon E-postadress.,
men antalet utan E-postadress minskar för varje år. Till dessa skickar vi som
vanligt ut ”vanliga brev”.
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Vi är ju en ideell förening med en gård som behöver ständigt underhåll, skötsel
och omvårdnad. I fjol kostade underhållet av gården lika mycket som alla
medlemsavgifterna (ca.30.000:-). så det gäller att verkligen hushålla med
resurserna. I detta perspektiv känner vi inte för att skicka ut informationen med
”vanlig post” pga. att det är lite otidsenligt och inte speciellt kostnadseffektivt,
när vi vet att minst 90% av våra medlemmar är digitala och har en egen Epostadress.
Porto, kuvert och adressetiketter tar ca 7 % av varje medlemsavgift. Dessa kan
användas effektivare i vår kärnverksamhet.
Detta innebär att vi måste ha Er hjälp: - Vi behöver rätt information från Er.
Vänligen skicka ett mail till mig: leif.froberg.ven@gmail.com
Med följande uppgifter så uppdaterar jag uppgifterna i adressregistret.
Medlemsnummer: (alla har nu ett medlemsnummer som finns både på
adress-etiketten och i inledningen av detta dokument). (nr-serien är från 200
till 500). Detta måste till för att säkert kunna identifiera uppgifternas
tillhörighet.
Efternamn:
Förnamn:
E-postadress:

(på den som är ansvarig för medlemsinbetalningen)
(på den som är ansvarig för medlemsinbetalningen)
(på den som är ansvarig för medlemsinbetalningen)

Tel 1: (på den som är ansvarig för medlemsinbetalningen)
Tel 2:
Tel 3:
Familjemedlemmar:
familjegemenskapen)

(för

&

efternamn

på

de

som

ingår

i

Adress på fastlandet:
Postadress:
(gatuadress och dess nummer eller box-nr)
Postnummer:
(tex. 261 35)
Ort:
(tex. Landskrona)
Lgh-Nr:
(om man bor i bostadsrätt/lägenhet som är Nr-indelad)
Adress på Hven:
Postadress:
(gatuadress och dess nummer)
Postnummer:
(tex. 260 13)
Ort:
(S:t Ibb)
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Medlemsavgiften för 2017 :
1. Enskild medlem
100:2. Familjemedlem:
200:Som medlem har du fritt tillträde till gården. Det gäller även dina
barn under 18 år.

Hur betalar man medlemsavgiften?
Man kan betala på följande vis:

Bankgiro:

5718-2073

SEB konto:

561010 007 45

Swish:

123 5624 499

För våra utländska medlemmar gäller:

IBAN:
BIC:

SE 8850000000056101000745
ESSESESS

För de som fortfarande betalar med betalningsavi:
Klipp ut

Medlemsavgift: 2017
Enskild: 100:Familj:
200:-

hembygdsgarden-ven.se

Gåva: ……………….

Hvens Hembygdsförening

5718- 2073
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