
Medlemsbrev april 2022
Rumskulla hembygdsförening
________________________________________________
__

Här kommer en hälsning och information från Rumskulla hembygdsförening efter 
årsmötet den 3:e april. Styrelsen har äntligen kunnat planera aktiviteter efter två år med 
pandemi och restriktioner. Vi hoppas ni har lust med lite trevligheter tillsammans med 
oss.

Vi planerar att bjuda in till

• Rundtur för veteranmopeder & MC lördag 11 juni kl. 11
• Vi klär midsommarstången torsdag 23 juni kl. 18
• Midsommarfirande i Hembygdsgården fredag 24 juni kl. 15
• Slåtter vid kvarnen och Hembygdsgården måndag 27 juni kl. 17
• Ekumenisk gudstjänst 10 juli
• Våffelservering och hattparad i Hembygdsgården lördag 13 augusti
• Raggmunkegille med quiz i Hembygdsgården lördag 10 september kl. 17
• Kura skymning i Stenkullastugan fredag 18 november kl. 18
• Du är också välkommen till Norra Kvills nationalpark på Nationalparkens dag 

kl.18:00 den 24 maj

Kom ihåg! 
Dags att betala medlemsavgiften till Hembygdsföreningen. Årsavgiften är 50:- per 
person eller 100:- för familj där barn upp till 18 år ingår. Du kan betala till bankgiro 
5407-9173 eller med Swish till 1232729069. Kom ihåg att skriva ditt namn. Vi hoppas 
du vill bidra till föreningens fortlevnad!

Du som är medlem och anmäler din epostadress före 15 juni eller anmälde din 
epostadress förra året är med i en utlottning av ett fint pris. Om du inte redan har gjort det 
anmäl dig gärna med ett mail till info@rumskulla.se. Eller genom att anmäla dig till 
Nyhetsbrev på webbplatsen www.rumskulla.se  Missa inte det!

mailto:info@rumskulla.se
http://www.rumskulla.se


Du är alltid välkommen med idéer och synpunkter, på mailen, Facebook eller genom 
personlig kontakt med någon av oss i styrelsen.

Ordförande Jan Westrin 070-211 17 91  jan.westrin@gmail.com
Vice ordf Peter Andrae 070-624 19 45  peter.andrae75@gmail.com
Kassör Henrik Backheden 070-291 65 38  henrik@gilbertgustafssons.se 
Sekreterare Laila Lööw 070-208 28 53   laila@loow.org 
Ledamot Anette Davidsson 076-836 85 68  anettedavidsson52@hotmail.com 
Ledamot Morgan Karlsson 070-395 87 34  moggekarlsson@yahoo.se 
Ledamot Swantje Gunnarsson 073-988 98 16  swanni.gunnarsson@outlook.com 

Med vänliga hälsningar
Rumskulla Hembygdsförening
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