Kalendarium - Tjolöholms Slott, 2022
Gå in på Tjolöholms slotts hemsida och se alla fantastiska arrangemang
med massor av roliga och intressanta aktiviteter.
Det blir flera barnvänliga program
http://www.tjoloholm.se/aktuellt/kalendarium

Kalendarium - Tjolöholms Vänner, Våren 2022
KALLELSE till ÅRSMÖTE tisdag 26 april kl.18,30. Plats: Magasinet på Tjolöholm.
För intresserade hålls visning av Esters hus från kl. 17,30 innan årsmötet börjar.

2022/1

April

Årgång 28

22 maj Classic Motor på Tjolöholm
Tjolöholms Vänner kommer att sälja lotter.

Grillfest på stranden 2022
Vi samlas på stranden onsdagen den 15 juni kl. 18,00 (vid regn inställt)

Medlemsresa 2022 blir i början av oktober
Mer information kommer under årsmötet.

Information om höstens program kommer i Tjolöholmsnytt nr.2, vilket
omfattar:
Medlemsresan
Höstmöte
Skördefest
Oktobermyset
Julmarknad
Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Har du önskemål om någon aktivitet eller annat?
Hör av dig till styrelsen med förslag. Du får gärna vara med och planera.
Värva fler medlemmar till vår gemenskap. Det finns så mycket att engagera sig i på Tjolöholm.
Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/per person och 250 kr/familj.
Plusgiro 100 55 37 – 4. Bankgiro 270 – 5101
Har Du bytt adress, har Du e-postadress? Låt oss få dem!

Under 2021-års julmarknad slog vi rekord i antalet sålda lotter.

Fantastisk roligt att se så mycket glada människor efter år av isolering under pandemin.
Stämningen var hög och ett stort tack till alla som ställde upp och sålde lotter och lika stort tack
till alla som köpte dem.
Många tack också till Berit och Karin för allt arbete med att organisera och skaffa vinster till
lotteriet. Och som fick åka skytteltrafik och skaffa fler vinster efterhand som de tog slut.

https://www.tjoloholm.se/kontakt/tjoloholms-vanner/

En blick tillbaka på 2021
KALLELSE till ÅRSMÖTE tisdag 26 april 2022 kl. 18.30
Plats: Årsmötet hålls i Magasinet på Tjolöholm
Ni som är intresserade av en visning av Esters hus är samlingen där 17,30.
Årsmötet börjar kl. 18,30 med information av Vd Patrik Olderius som berättar vad som händer på
Tjolöholm under året.
Styrelsen rapporterar om händelser och resultat under 2021.
Kostnad för kaffe med tilltugg 50kr./per person som betalas vid ankomst.
Vi tar upp anmälan till Årsmötet senast den 19 april per telefon till
Eva Persson tel. 0702-884842, evakepersson97@gmail.com

Grillfest på stranden onsdag 15 juni 2022 kl.18.00

Årsmötet hölls i magasinet och 50 personer fick närvara i rådande pandemi.
Tjolöholms nya Vd Patrik Olderius berättade med inlevelse om idéer och visioner för Tjolöholm.

Skördemarknaden 2021 drog mycket folk till Tjolöholm. Alla var så sugna på att komma ut och träffa folk
och köpa lotter. Stort tack till alla som var med och sålde lotter och tack alla ni som köpte dem.

Vi samlas på stranden för trevlig samvaro och grillning i glada vänners lag. ( vid regn inställt).
Hamburgare, bröd, dricka och kaffe med dopp serveras till en kostnad av 50kr./per person.
För att organisera det hela vill vi ha er anmälan senast 8 juni per telefon till
Eva Persson tel. 0702-884842, evakepersson97@gmail.com

Medlemsresan 2022
Livet börjar så sakta återgå till det normala efter år av isolering och pandemi.
Resan kommer att gå till Halmstad slott i början av oktober och vidare information kommer att
presenteras på årsmötet.

Ordförande har ordet
Jag vill börja med att tacka alla gamla och nya medlemmar för att ni är med och stöttar föreningen.
Och stort tack för alla gåvor.
Jag tackar Boo, Bjarke och Pelle som har städat och gjort fint i alla fågelholkar på Tjolöholm.
Vi hoppas på att många fåglar flyttar in och att det blir nya små liv i dom fina holkarna.
Pergolan är på gång i trädgården som Tjolöholms Vänner har köpt virket till.
Arkitekt Wahlman skissade på denna pergola en gång i tiden, men den blev aldrig uppförd förrän nu.

Väl mött på våra sammankomster under året.
Ordförande
Inge Andersson
Höstmyset blev också väldigt lyckat med mysig stämning.
Vi fick en intressant inblick i den nya boken Tjolöholms slott En sagolik historia som
författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson presenterade.
Tjolöholms vänner har varit med och sponsrat boken.

