
 

 

  

Program 2021 



 

APRIL 

LÖRDAG 24 APRIL KL. 10.00        
- Arbetsdag 

Vi städar Hembygdsgårdens stugor och annat om det behövs. Alla är välkomna att jobba lite och sedan 

bjuder vi på lunch och kaffe. 

MAJ  

SÖNDAG 16 MAJ KL. 16.00 
- Årsmöte på Hembygdsgården 

Sedvanliga Förhandlingar. Vi håller mötet utomhus vid kaffestugan. Medtagen kaffekorg om ni önskar fört-

ära något på området efteråt. 

JUNI 

SÖNDAG 6 JUNI  
- Nationaldagsfirande på Hembygdsgården (INSTÄLLT) 

Med anledning av covid-19 genomförs ej något fysiskt firande av nationaldagen 2021. Vi hoppas kunna 

återgå till denna tradition 2022. 

JULI 

SÖNDAG 4 JULI 
- Friluftsdag med familjen på hembygdsgården 

Vi bjuder in och visar vårt arboretum – Vår samling av naturmiljö som skapats vid hembygdsgården. Ta 

med hela familjen; vi bjuder på grillad korv och visar runt.  

MÅNDAG 5 SAMT 26 JULI KL. 18.00 
- Känn vårt Kinda – Från Tingshustorget till hembygdsgården.  

Årets Kisavandring, sedvanligt och berömvärt hanterat av Jerker Carlsson, utgår från tingshusplan och tar 

oss sedan längs Kalmarvägen och Enebygatan till hembygdsgården. Under vandringen kommer ”grabbar” 

uppvuxna längs färdvägen att berätta om händelser, människor och miljöer från 1950-talet och framåt. Av-

slutning på hembygdsgården med möjlighet till kaffeservering.  

Begränsat antal platser! Föranmälan till Kinda turistbyrå från 1/6 – 0494-19410 

 

Guider: Sören Jonsson, Bo Eriksson, Hasse Lavén, Wille Hahne och Jerker Carlsson. 

Pris: 80 kr (kontant/swish). Fika på hembygdsgården tillkommer för den som vill stanna en stund efteråt för 

mingel och minnen. 

Arrangör: Kinda kommun & Kisa Västra Eneby hembygdsförening 

Samling: Tingshusplan (Tingshustorget 1, Kisa) 

TISDAG 20 JULI KL. 19.00 
- Allsång till Bertil Nilssons minne. Servering öppen från kl. 17.00. I samarbete med Allsångskommit-

tén. Var uppmärksam på information från allsångskommittén om detta! 



 

AUGUSTI 

SÖNDAG 1 AUGUSTI KL. 10.00 – 15.00 
- Hembygdsgårdarnas dag och loppis  

Ställ ut dina saker och sälj. Medtag eget bord! Stugorna hålls öppna, med spinnerskor och annat.  

Servering av soppa med bröd och kaffe med våfflor. 

SÖNDAG 15 AUGUSTI KL. 16.30 

- Ekumenisk gudstjänst  

- Våffelcafé 17.00 – 19.00 

 

SEPTEMBER 

SÖNDAG 12 SEPTEMBER KL. 10.00 - 15.00 
- Skördemarknad och familjedag på Hembygdsgården 

Försäljning av lokala hantverksprodukter, grönsaker och blommor. 

Servering av raggmunk med fläsk och lingon från Kindamat 

SÖNDAG 19  SEPTEMBER  
- Resa till möbelindustrimuséet i Virserum 

Vi bjuder på bussresan. Ni betalar ev. inträde och lunch. Avresa kl 07:00 från Kisa resecentrum, hemkomst 

ca 20:00. Anmälan till Emil eller Pär-Magnus senast 1 september. 

OKTOBER 

LÖRDAG 16 OKTOBER KL. 10.00 
- Arbetsdag  

Vi städar Hembygdsgårdens stugor och annat om det behövs. Alla är välkomna att jobba lite och sedan 

vi bjuder på lunch och kaffe. 

NOVEMBER/DECEMBER 

SÖNDAG 28 NOV – 12 DEC 
- Tomtevandring på hembygdsgården 

En öppen vandring för att hitta vår gårdstomte. Du kan göra vandringen under hela perioden. På vägen 

får både vuxna och barn lära sig mer om tomten och varför det betyder så mycket att man är snäll när 

julen står för dörren! Kläder efter väder och kanske en ficklampa om du går vid skymningen.  

 

 

VÅFFELCAFÉ PÅ HEMBYGDSGÅRDEN 
Servering av våfflor, kaffe, te, saft, mjölk. Även glutenfritt vid önskemål. 

   

Öppet i sommar: 

Onsdagar och söndagar 16:00 – 19:00 (gäller perioden 27/6 – 22/8)  
 

Musikunderhållning tillkommer vissa datum! Håll utkik efter anslag, på hemsidan och på  

facebook när sommaren nalkas för mer information 

 

 



Parken är alltid öppen och under arbetstid, på vardagar, kan vi 

även erbjuda ”kaffe med dopp” och/eller guidning. Vi hörsammar och föl-

jer rådande rekommendationer i avseende till covid-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här finns vi: 

Kisa Hembygdsgård Enebygatan 29B 590 38 Kisa 

För mer information kontakta oss på tel. 072 543 95 56 

 www.kisahembygdsgard.se   

Besök också vårt bildarkiv www.kindabild.se  

Välkomna! 

 

 

 

http://www.kisahembygdsgard.se/
http://www.kindabild.se/

