
 i Kyrkhults församlingshem torsdagen den 7 april kl 18.00.
Förhandlingar, servering m m

Godbitar ur Hembygdsföreningens filmarkiv
Glimtar från intervjuer, byavandringar m m 

Gruppkorsband Hushåll
(Bilaga: Inbetalningskort)

Torsdag 26 mars.  Årsmöte i församlingshemmet kl 18.00. 
Torsdag 7 april. Årsmöte i församlingshemmet kl 18.00. 
Förhandlingar, servering m m. Vi visar godbitar ur hembygds-
föreningens värdefulla filmarkiv, där vi dokumenterat personer, 
byavandringar och andra händelser i bygden.     

Lördag den 30 april. Valborgsmässofirande vid Södersjön kl 
19.30. Sång av Kyrkhults Hembygds- och kyrkokör. Tal till 
våren av kyrkoherde Alve Svensson. BK Union har servering. 
Cirkusshow med elever från Tulseboda Cirkusskola.  

Lördag den 7 maj. Fornebodadagen från kl 10.00. 
Fornebodastiftelsen inbjuder alla att hjälpa till med att snygga 
upp på Forneboda inför sommaren. Det blir korvgrillning, kaffe 
m m under dagen. Kom och gå när du vill.

Måndag 30 maj. Byavandring i centrala Kyrkhult kl 18.30 - c:a 
19.45. Jan Ottosson berättar om samhällets äldre bebyggelse 
längs delar av Fridaforsvägen-Hultmansvägen-Torgvägen.  
Start vid kyrkans parkering mitt emot gamla kommunalhuset  
kl 18.30.

Tisdag 31 maj. Byavandring i centrala Kyrkhult kl 18.30 - c:a 
19.45 med Jan Ottosson. Samma program som 30 maj.

Söndag 26 juni – söndag 3 juli. Olofströms kommuns kultur-
vecka Nässelfrossa med olika kulturarrangemang i bl a 
Kyrkhult. Årets tema: Människan och maskinen.  

Hembygdsföreningen medverkar bl a med följande program-
punkter:  

PROGRAM FÖR KYRKHULTS HEMBYGDSFÖRENING 2015 

 F Kyrkogårdsvandringar med Arne Karlsson och Jan Ottosson.  

 F Industribesök på Tre D Mekaniska i Vilshult. 

 F Guidad visning av Stenmuseet i Vilshult med Thommy  
Svensson.

Närmare uppgifter om datum och tider i Nässelfrossas  
tryckta program samt på hemsidorna www.nasselfrossa.se  
och www.kyrkhult.se  

OBS att föranmälan krävs till alla våra program under 
Nässelfrossan!

Söndagar 3 juli – 7 aug.  Hembygdsmuseet öppet kl 13–16. 
Specialutställningar i sommar: Mäniskan och maskinen. En 
fotoutställning med bilder från Kyrkhult på detta tema. 
Dessutom visar Lars Hoberg ett urval av sina 2700 skalenliga 
modeller av olika arbetsfordon. 

Fredag 8 juli – söndag 14 aug. Stenmuseet i Vilshult öppet  
fredagar, lördagar och söndagar kl 13.00–16.00.  
Utställning om diabasbrytning.

Söndag 7 aug. Kaffeservering i hembygdsmuseet kl 14–17. 
Museet stänger för säsongen.   

Torsdag 20 okt. Folkets hus kl 19.00. Rune Andersson, Mellby 
Gård, berättar barn- och ungdomsminnen från Kyrkhult. 

December. Hembygdsföreningen deltar i det sedvanliga  
julskyltningsfirandet. Vår Hembygd 2016 utkommer.

(RIV HÄR OCH VIK PROGRAMMET PÅ MITTEN)



Varsågod! Här är Kyrkhults Hembygdsförenings årsprogram 2016.  

MEDLEMSAVGIFTEN
Ett inbetalningskort med vidhängande medlemskort bifogas som vanligt årsprogrammet. Antalet medlem-
mar år 2015 var 637 st. Tack alla ni som skänkt pengar, föremål eller på annat sätt givit hembygdsfören-
ingen ett stöd, t ex genom praktiska arbetsinsatser.

Årsavgift 70 kr per person. Bankgiro 5458-8850. Plusgiro 10 99 18-3

KYRKHULTS HEMBYGDSMUSEUM
Öppettider 2016

Söndagar 3 juli - 7 augusti
klockan 13-16

I övrigt enligt överenskommelse

Kontaktpersoner Hembygdsmuseet:
Jan Ottosson  77 04 50
Arne Karlsson  77 04 16
Ronny Nilsson 77 10 71 
         

Kontaktpersoner Stenmuseet:     
Thommy Svensson 408 96   

 STENMUSEET I VILSHULT 
    Öppet: fredagar, lördagar och söndagar  

    8 juli – 15 aug. kl 13-16.   
    Med reservation för ändringar.

    I övrigt enligt överenskommelse.  

Med hembygdshälsningar!
Styrelsen

Besök vår hemsida: www.kyrkhult.se
   Vi finns även på Facebook

Specialutställningar i sommar – 
 Människan och maskinen

 Vi har i år två utställningar med anknytning till Nässelfrossas tema. 
En fotoutställning med bilder från Kyrkhult på temat ”Människan och 

maskinen”. Dessutom visar modellbyggare Lars Hoberg ett urval av sina 
drygt 2700 skalenliga modeller på olika arbetsfordon. 

2016


