
 

 

  

Program 2022 

1922 – 2022



 

MARS 

SÖNDAG 27 MARS KL. 16.00 
- Årsmöte på hembygdsgården 

Sedvanliga Förhandlingar. Kaffe serveras i anslutning till mötet. 

 

APRIL 

LÖRDAG 23 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. 

 

Under april - juni kommer vi att ha de vanliga aktiviteterna med barn som besöker Hembygdsgården 

och får lära sig hur man gjorde förr. 

 

MAJ  

ONSDAG 25 MAJ       
- Klassbesök 

Studiebesök från Värgårdsskolan med ÅK 8. 

 

Den 5 maj står hembygdsföreningen värd för regionens årliga besiktningskonferens. 

 

JUNI 

MÅNDAG 6 JUNI  
- Nationaldagsfirande på Hembygdsgården  

Program och talare annonseras i tidningen. Kommunen bjuder alla på kaffe med nationaldagsbakelse. 

Arrangeras i samarbete med Kinda lokalkommitté Sveriges Nationaldag. 

 

JULI 

TISDAG 19 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! 

Under året kommer vi särskilt uppmärksamma firandet av föreningen som nu fun-

nits i 100 år! För att vara säker på att få del av de programpunkter som tillkommer 

uppmanar vi dig att besöka vår hemsida, www.kisahembygdsgard.se, där vi uppda-

terar vårt program löpande under året. Registrera dig även för vårt nyhetsbrev, 

som utkommer ca en gång varje månad med särskilt fokus på vad som är aktuellt. 

Observera att datum kan komma att justeras och program ändras i samband med 

detta jubileumsår! 

http://www.kisahembygdsgard.se/


 

AUGUSTI 

MÅNDAG 1 AUGUSTI KL. 16.00 
- Cykelresa i Södra Kinda 

Följ med på sadeln genom de tre socknarna Kisa, Västra Eneby och Horn. Vi börjar i Bromhult och pas-

serar under resans gång genom Stora Rothult, Södra Rothult, Skivermåla och slutar i Vadstugan. På 

vägen möter vi människor som bor och verkar i nejden, stannar till vid historiska platser, men vi pratar 

också både samtid och framtid. Utflykten genomförs tillsammans med Södra Kinda Bygdegille. 

För information, kontakta Emil: 0738181554 eller Jerker Carlsson 0703712946 

SÖNDAG 7 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. 

 

SEPTEMBER 

SÖNDAG 11 SEPTEMBER KL. 10.00 - 14.00 
- Skördemarknad och familjedag på Hembygdsgården 

Försäljning av lokala hantverksprodukter, grönsaker och blommor. 

Servering av raggmunk med fläsk och lingon från Kindamat 

OKTOBER 

LÖRDAG 15 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 27 NOV – 11 DEC 
- Tomtevandring på hembygdsgården 

En öppen vandring på området som du kan göra vandringen under hela perioden. På vägen får både 

vuxna och barn kika in i våra stugor för att lära sig mer om våra traditioner runt jul. Vi ordnar också en 

klurig tävling för alla deltagare! 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 29/6 – 21/8)  
 

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/

