
 

Föreningen Tjolöholms vänner följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

Välkommen till vårt ÅRSMÖTE den 15 september 2021 kl.18.00 
Enligt nuvarande bestämmelser max 50 personer (först till kvarn gäller). 

Årsmötet börjar kl. 18.00. 

Årsmötet inleds med information av vd för Tjolöholm slott Patrik Olderius            

som berättar vad som händer på slottet framöver. 

Styrelsen rapporterar om händelser och resultat under 2020.  

Kostnad för kaffe med tilltugg 50kr./per person 

Anmälan om Årsmötet senast den 31 augusti  

Eva Persson tel. 0702-884842, eva99.persson@telia.com 
 

 

SKÖRDEFESTEN den 17-19 september 2021   
Vi kommer att finnas på plats och sprida information om vännerna och 

naturligtvis sälja lotter som är stommen i vår ekonomi. 

Vi brukar dela in dagen i fyratimmars pass med 3-4 pers./ per pass. 

Vi tar tacksamt emot priser till Skördefestens och julmarknadens lotteri.   

Kontakt Berit Willardsson 0703-26 77 81. 

Vill du vara med och hjälpa till så anmäl dig  

Till Berit tel. 0703-267781, senast den 16 september 

  
 

OKTOBERMYS 21 oktober 2021 kl.18,00 
Vi samlas i Storstugan där det serveras kaffe med tilltugg till en kostnad 

av 50kr./per person. 

Programmet är inte bestämt ännu så det får bli en överraskning. 

Anmälan för oktobermyset senast den 6 oktober till 

Eva Persson tel. 0702-884842, eva99.persson@telia.com 

 

                                                          

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

JULMARKNADEN den 12-14/11, 19-21/11 och 25-28/11 

Vardagar kl. 12- 20 och helger kl. 10-18 

På julmarknaden är det främst information om vår förening och lottförsäljning  

som gäller. 

Det bästa är om vi kan vara fyra under varje 4-timmarspass. Då finns det möjlighet 

att gå och fika och titta runt lite på marknaden. 

Har du kontakter som kan sponsra vinster så hör gärna av dig.  

 

Anmälan för deltagande: 

Anmälningslistor kommer att finnas på oktobermyset, alternativt per telefon 

till Berit Willardsson tel. 0703-26 77 81, senast 5 november. 
  
  

Ordförande har ordet 
Jag vill börja med att tacka alla nya och gamla medlemmar för att ni är med och 

stöttar föreningen, trots pandemitider. 

Era insatser betyder så mycket! 

Ett särskilt tack till de medlemmar som lagt tid på strandstädning av 

Tjolöholmshalvön, skötsel och uppsättning av fågelholkar 

och alla ni som på andra sätt bidragit i föreningens arbete. 

Från 1 februari har Stiftelsen Tjolöholm en ny vd, Patrik Olderius. Varmt 

välkommen! 

Ny kontaktperson är slottsintendent Magdalena Kasper och vi ser fram emot ett gott 

samarbete med er båda. 

Som framgår är ni välkomna på årsmötet onsdag den 15 september kl. 18.00 i 
Magasinet på Tjolöholm. Under hösten följer sedan skördefest, höstmöte och julmarknad. 
Anmälan till mötena är obligatorisk under rådande pandemi. 

 
Ny hemsida är upplagd och under arbete/utveckling för Föreningen Tjolöholms vänner, 

adress dit är https://www.tjoloholm.se/kontakt/tjoloholms-vanner/. 

 

Ordförande 
Inge Andersson                          
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