SKÄNDLA SÖRGÅRD MED OMNEJD
HÖSTPROGRAM 2017
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Onsdag kl.10.00. Vi röjer fram en liten stenåldersboplats på
Skändlaberget. Samling på första P-platsen, nr 1 på Skändlakartan.
Tag gärna med fika och även sekatör eller busksax om du har. Har du
frågor eller kommer senare så ring Stina Andersson 031-55 10 24,
0702-91 23 49.
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Lördag kl.11.00. Torpvandring i mellersta Tuve mot Unnered och
Huke under ledning av Stina Andersson. Vi besöker även
hällristningen i Tuve. Samling på P-platsen vid Tuve kyrka. Tag gärna
med något att ha till fikapausen. Om du behöver skjuts så ring Sture
Johansson 031-55 20 05 eller 0709-407261.
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Onsdag kl.10.00. Vi fortsätter att röja fram en liten stenåldersboplats
på Skändlaberget, se 6/9.

14/10 Lördag kl.11.00. Landskapsmat på Skändla Sörgård. Vi tillagar och
provsmakar olika specialiteter från Skåne.
28/10 Lördag kl.19.00. Brasafton på Skändla Sörgård med sång och musik
av Evy och Rune Carlsson.
18/11 Lördag kl.16.00. Husförhör som förr i tiden på Skändla Sörgård under
ledning av Kyrkoherde Renny Olausson. Ämnet denna gång blir
tredje huvudstycket, Herrens bön.
30/11 Torsdag kl.1900. Invigning av utställning samt minnesstund och
berättarcafé på Kulturpunkten med anledning av 40-års-minnet av
Tuveskredet.
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Lördag kl.13.00-15.00. Julpyssel och julstök för små och stora i
traditionell stil på Skändla Sörgård. Vi smakar på sillen och skinkan
och vi gör också julprydnader samt stöper ljus och klär granen.
Nästa år, 2018 inleds programmet som vanligt med:

13/1 Lördag kl. 13.00-15.00. Julen dansas ut till passande musik. Sigrid
Sjögren leder dansen och Bertil Finndin spelar, båda från
Letsegårdens Hembygdsgille.
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Vid de flesta aktiviteter som Hembygdsföreningen ordnar på
Skändla Sörgård serveras kaffe och te med hembakat.
Kombinera gärna besöket på gården med en vandring på
Skändlastigen där det nu finns nya skyltar för kulturminnen och
naturobjekt. En god idé är att ta hjälp av den nya kartan över
Skändlaberget.
Telefoner till styrelsen:
Ordförande
Sture Johansson
Sekreterare
Bengt Forshult
Kassör
Ingrid Persson

55 20 05
55 11 47
55 28 64

Källarvinden erbjuder en trivsam miljö för sammankomster och
arrangemang av olika slag. Det går utmärkt att hyra den för
sådana ändamål. Kontakta gärna någon i styrelsen.
Styrelsen sammanträder normalt på Källarvinden den tredje
måndagen i varje månad under tiden januari till maj samt
augusti till december.

www.tuvehembygd.se

Tuve Hembygds- och
Fornminnesförening

Vägbeskrivning till Skändla Sörgård
Med BUSS åker du från Vågmästareplatsen, linje 37, till hållplatsen
Skändla Södra utefter Tuve Kyrkväg. Gå in på Skändlavägen, och
Museigården ligger då omedelbart till vänster om vägen. Du kan också ta
buss 35 från Vågmästareplatsen till hållplatsen Holmvägen, men då blir
det en liten promenad norrut längs Tuve Kyrkväg 5-10 min.
Med BIL kör du Tuvevägen norrut till rondellen med Skogomevägen och
Tuveliden. Sväng till vänster i rondellen uppför Tuveliden. Du kan nu se
Tuve Kyrka ett stycke till vänster om vägen. Sväng sedan till höger in på
Tuve Kyrkväg och följ denna förbi Holmvägen och vidare till Skändlavägen. Alldeles vid busshållplatsen finns ett par parkeringsplatser. Kör
annars till vänster in på Skändlavägen och sväng efter bara ca 20 m
ytterligare till vänster förbi museigården. Fortsätt den lilla vägen mellan
gårdarna ca 300 m fram till den skyltade parkeringsplatsen. Vägen genom
byn är smal, så det är inte lämpligt att parkera på den.
Med CYKEL kan du åka på cykelväg ända fram till Bergsgårdsvägen.
Därifrån måste du cykla norrut på Tuve Kyrkväg ca 1 km förbi Holmvägen,
och fram till dess att du kan svänga vänster in på Skändlavägen. Sedan
har du museigården till vänster. Cyklar kan ställas inne på gårdsplanen.
Projekt Skalgrusbank

Hösten 2017

En angelägen uppgift för Hembygdsföreningen är att värna om
Tuvebornas miljö. Projektet Skalgrusbank vid Skändlaberget är i detta
sammanhang aktuellt. På skalgrusbanken växer många av våra vackraste
ängsblommor, de som behöver kalk för att överleva. 75% av Sveriges
utrotningshotade växter hör hemma i den miljön, gullviva, mandelblom,
kattfot och blå viol. Naturskyddsföreningen ligger bakom projektet, som
handlar om hela naturens ekosystem.

VÄLKOMNA
TUVE HEMBYGDS- OCH FORNMINNESFÖRENING

Varje år i augusti brukar Svenska Naturskyddsföreningen anordna slåtter
vid skalgrusbanken för att på bästa sätt bevara den för framtiden.
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