
Av 2022 års program tvingade vi ställa in årsmötet den 9 februari.  

Årsmötet genomfördes den 9 mars.  
Vi räknar med att kunna genomföra planerat program fr. o.m. april. 

OBS! Den 10 augusti anordnas distriktets sommarfest i Trollhättan.  
Denna sammanfaller med vår planerade bussresa till Kinnekulle. 
 
Information angående sommarfesten om anmälan och transport ges vid 
månadsträffarna i april och maj.  
 
 
Onsdagen 13 april  kl. 14.00 

Gunnar Wallmon Mariestad svarar för underhållningen. 
Representant från apoteket informerar. 
Lotteri, fika. Entré 40 kr. 
 

Onsdagen 11 maj. Plats Millners Tibro.         kl. 13.00   

Avdelningen bjuder på lunch. 
Curt Kjellén Skövde underhåller oss. 
Buss  avgår från Skövde Resecentrum kl. 12.15, samåkning från Hjo. 
Avgift för bussresa 50 kr, betalas vid påstigning. 
OBS! Anmälan om deltagande med början 26 april kl. 08.30 till 
Arne Lantz tel.  0500-41 94 64 
 

Onsdagen 8 juni. Resa till Öckerö, Hälsö och  Flatö. 
Avresa med buss från Skövde resecentrum kl. 07.15. 
Vid Hönö färjeläge möter guide upp. Därefter bjuds vi på ”Bagebröd” & kaffe  
på Öckerö hembygdsgård. Efter det guidad rundtur på hembygdsgården.  
Besök i Öckerö gamla kyrka, Mariakyrkan med anor från 1100-talet. Sedan  
följer guidad rundtur på Öckerö, Hälsö och Flatö. Besök på fiskemuséet i  
Klåva hamn där vi får en guidad visning. Lunch på restaurang Tullhuset med  
utsikt mot Vinga fyr. Fri rundvandring på Hönö Klåva med butiker och trevlig atmosfär. 
Eftermiddagsfika på hemvägen.   
Beräknad hemkomst ca 19.00. 
Pris: 650 kr/person 

I priset ingår: buss, guide, fm.-kaffe, lunch och em.-kaffe. 
OBS! Anmälan om deltagande med början 10 maj kl. 08.30 till  
Arne Lantz tel.  0500-41 94 64 

Anmäld deltagare betalar in avg. på Pg 430812-8 senast 27 maj. 
 
Onsdagen 10 aug. Kinnekulle, Husaby, Falkängen, Dafgårds fabriksbutik 

Avresa med buss från Skövde resecentrum kl. 08.30. 
Vi åker till café klostret Källby för fm-kaffe med fralla. Resan går vidare  
till Husaby kyrka för en guidad rundtur på ca 1 tim. Vi fortsätter därefter  
till Falkängen Hällekis där vi får en timma egen tid i hantverksbyn.  
Efter det är det dags för lunch på Kinnekullegården. 
Sista besöket på resan blir Dafgårds fabriksbutik där det finns möjlighet 



att handla med sig något gott hem.  
Vi beräknas vara hemma i Skövde ca kl. 16.30.  
Pris: 400 kr/person 

I priset: buss, fm-fika, guide Husaby kyrka, lunch 

OBS! Anmälan om deltagande med början 12 juli kl. 08.30  
till Arne Lantz tel. 0500-41 94 64 

Anmäld deltagare betalar in avg. på Pg 430812-8 senast den 29 juli. 
 

Onsdagen 14 september  kl. 14.00 

Jimmy Peterson från Vinninga underhåller oss. 
Representant från Audionommottagningen Skövde informerar om hörsel. 
ABF informerar om böcker inför  bokcirklarna och andra aktiviteter. 
Lotteri, fika. Entré 40 kr.   
 

Tisdagen 18 oktober. OBS dag och datum.   kl. 14.00 

Höstmöte. Beslut om 2023 års budget, årsavg, arvoden och verksamhetsplan.  
Mats Löfving Åsele kåserar. 
Lotteri, fika. Fri entré   
 

Tisdagen 8 november. OBS dag och datum   kl. 14.00 

Roy Sällström & Eva Ekhagen Kinnekulle underhåller oss. 
Information av representant från brandkåren. 
Lotteri, fika. Entre 40 kr. 
 

Fredagen 9 december. Plats Millners Tibro.                     Kl. 13,30 

Vi äter julbord på Millners Tibro.  
Buss avgår från Skövde resecentrum kl 12.45, samåkning från Hjo. 
Avgift för bussresa  50 kr, betalas vid påstigning. 
Pris för julbord 180 kr/person 

OBS! Anmälan om deltagande med början 15 november kl. 08.30  
till Arne Lantz tel.  0500-41 94 64 

Anmäld deltagare betalar in avg. på Pg 430812-8 senast 29 nov.. 
 


