
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 

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM HÖSTEN 2022 

SKÖRDEFESTEN 
September 16 – 18/9 

Om ni vill vara med och sälja lotter för Tjolöholms Vänner 

Anmäl er senast 13/9-2022 till Berit Willardsson på telefon 0703-267781, 

eller på mail bewill@telia.com 

Gratis entré till Skördefesten för Tjolöholms Vänners medlemmar mot uppvisande av 

medlemskort vid entrén. OBS! Gäller endast fredag 16/9. 

MEDLEMSRESA 
Oktober 1/10  

Medlemsresan se vidare information i Tjolöholmsnytt. 

OKTOBERMYS 

Oktober 26/10     

25-års jubileum för Tjolöholms vänner! 

Plats: Slottet,   Tid: 18.00,   175kronor/per person. 

Pepparrotsoppa och kaffe med tårta 

Begränsat antal. Först till kvarn! I priset ingår en lott. 

Anmälan och betalning senast 7/10-2022 till Eva Persson 0702-884842, eller mail 

evakepersson97@gmail.com. Betalning till plusgiro 100 55 37-4, eller bankgiro 270-5101 

 

JULMARKNAD 
November  11 - 13/11 

                      18 - 20/11 

                      24 –27/11 

 

Listor att anmäla sig på kommer att finnas på oktobermyset. 

 

Anmälan senast 7/11-2022 till Berit Willardsson 0703-267781, 

eller på mail bewill@telia.com 

 

 

 

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! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/3                                                    Augusti                                                    Årgång 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En blomstrande försommardag på Tjolöholms slott 
 

  

 

  

 

 

 

https://www.tjoloholm.se/kontakt/tjoloholms-vanner/ 
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TJOLÖHOLMS VÄNNERS MEDLEMSRESA 2022 
Resan går till Halmstad Slott m.m. Lördagen den 1 oktober 2022 

08,30 Avresa från gamla Turistbyrån Kungsbacka 

Vi dricker vårt förmiddagskaffe hos konstnären och artisten Lena Pettersson. 

Vi får lite underhållning av Lena till kaffet, och besöka hennes butik och kanske köpa något. 

Vi gör därefter ett besök på Halmstad Slott som ligger vackert vid Nissan. 

Vi får en guidad visning av slottet, tid ges även att besöka parken. 

Vårt nästa besök är Konsthallen i Hishult med Gästgivargården 

där vi kommer att äta lunch. 

Därefter får vi en guidad visning i konsthall och skulpturparken. 

Efter lite fri tid att bese utställningen dricker vi en god kopp kaffe med dopp 

innan vi återvänder till Kungsbacka. 

Vi beräknas vara åter i Kungsbacka vid 19-tiden. 

Pris:  925:- per person vid minst 35 deltagare. 

Inklusive allt i ovanstående program. 

Anmälan till: Berit Willardsson  0703-267781 eller mail bewill@telia.com 

Senast 15 september 2022 

Betalning: Skall göras till Veddige Buss    swish:  123 278 88 75 

eller BG:    130-9319 

Senast 23 september 2022 

Vi välkomnar också Er som inte är medlemmar. 

 

Vi hoppas på en härlig dag! 

Varmt Välkomna 

 

STRANDRENSNINGEN 
En tapper skara arbetade sig runt stränderna på Tjolöholm i år och samlade ihop 

hela 21 säckar med allt möjlig skräp, inklusive däck och två båtar. 

All heder till Er! 

 

CLASSIC MOTOR 
För första gången var Vännerna med och sålde lotter på denna fantastiska 

bildag. Det blev en hel del lotter sålda för att vara första gången. 

 

 

 

  

  
Här kommer lite bilder för er som inte hade tillfälle att besöka Esters hus innan årsmöte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från årsmötet 
 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            Inge Andersson & Patrik Olderius                          Inge Andersson, Sekr. Karin Nilzèn . 

                                                                                                 Ordförande för årsmötet var Eva Borg 

   

Tjolöholms vänners styrelse valda vid årsmötet 26/4-2022 
Ordförande              Inge Andersson              0705-650032             inge.andersson@svenskakyrkan.se 

Vice ordförande      Berit Willardsson           0703-267781             bewill@telia.com 

Sekreterare              Karin Nilzèn                    0703-635372             nilzen.karin@gmail.com 

Vice sekreterare     Katarina Cronelid           0733-743383             katarinacronelid@gmail.com 

Kassör                       Eva Persson                    0702-884842             evakepersson97@gmail.com 

Tjolöholmsnytt        Mona Andersson          0703-252312              krakan@live.se 

Fågelholkar              Pelle Axelsson               0705-795950              perolofax@gmail.com 

Ersättare                  Lena Rosander               0763-090205             lekverket@elia.com 

Ersättare                  Bertil Andersson            0707-143590             bertil1177@icloud.com 

Ersättare                  Ewa Björck Aldorsson   0709-111334             ewa.aldorsson@gmail.com 

Valberedning           Boo  Å Wallen                0705-934074             boo.wallen@commserv.n.se 

Valberedningen       Siv Nilsson                      0722-465706             siv.nils@telia.com 

Valberedningen       Lars-Anders Lundberg 0706-696196              lars-anders.lundberg@outlook.com 
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          Grillfest på stranden i glada Vänners lag 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nya hänvisningsskyltarna runt 
om på slottsområdet som  

Tjolöholms Vänner varit med och 
sponsrat 

  

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

föreningen. Era insatser betyder så mycket! 

Efter år av pandemi är vi äntligen på banan igen och det känns jätteroligt! 

 

Vi har kunnat genomföra vårt årsmöte i rätt tid och även varit med och sålt lotter på 

Classic Motor för första gången, samt att vår grillfest också äntligen blev av. 

Jag hoppas och tror att även höstens evenemang också kommer att genomföras på bästa sätt. 

Vi har ju många aktiviteter under hösten som tar sin början med Skördefesten i september,   

och därefter vår medlemsresa i början av oktober. 

 

Föreningen Tjolöholms Vänner har i år 25-års jubileum och något kul får vi hitta på för  

att fira detta. Kanske det kan bli något ihop med Oktobermyset? Det finns lite tid kvar att planera. 

Julmarknaden kommer i november och jag hoppas att så många som möjligt kan ställa 

upp och vara med under dessa tre fantastiskt roliga och mysiga helger.   

 

På skördefesten och julmarknaden kommer det att finnas en pärm med foto på saker som 

Tjolöholms Vänner har sponsrat och skänkt till Tjolöholms Slott under åren. Vi fyller på den  

allt eftersom det kommer till nya objekt (och eventuellt gamla). 

Trevligt att visa när någon frågar om vad vi gör och vart pengarna går. 

 

Väl mött under våra sammankomster under hösten. 

 

Ordförande 

Inge Andersson 

 

  

Gammal bild på Tjolöholm från 1951, på trädgården och magasinen. 

 


