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Var en patriot -  
Köp vår T-shirt.De kostar 150 kr/st  
Eller 125 kr/st vid köp av minst 2. 

Finns även i barnstorlek 
 

 
 
 

Medverkande och sponsorer: 
 

Viske Kulturförening  
Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening 

 
Sällstorps Motion och Kultur 

 
    

 
      

 

 
 
 

                                  

             Program  2020 

 

Den14 november 2020 kl.19.00 har vi glädjen att 
kunna presentera en ny fantastisk föreställning  

av Teater Halland 
Kalejdodans 

 En underhållande och humoristisk historia 
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Välkommen till Sällstorpsgården! 
Sällstorpsgården är en ideell förening vars syfte är att 
främja en levande landsbygd. Föreningens verksamhet har 
bedrivits i 60 år och har varit en populär samlingsplats för 
boende och besökande i området.  
 
Utan er – ingen bygdegård! 
 
2019 var vi 31 betalande familjer och 10 enskilda.  
Visst kan vi bli fler!   Vi behöver alla hjälpas åt,  
så vi kan behålla vår bygdegård!  

                    Bg 5712 8522 
 
  
För att hålla gården levande och vidareutveckla 
verksamheten behöver vi också hjälp. Alla är välkomna att 
bidra, stort eller smått. Vad vill du ska finnas i 
Sällstorpsgården? Fritidsaktiviteter, fester, föreläsningar, 
matlagnings-, hantverks- eller datakurser? Vi kan ordna det.  
Hör gärna av dig med dina tankar och om du vill vara med 
och bidra. Kontaktuppgifter och mer information om gården 
och aktiviteter hittar du på gårdens hemsida. 
 
http://www.bygdegardarna.se/sallstorp/    
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 Yoga 
Startade söndag 26 jan kl 18 
Passet är inspirerat av Bikramyoga med fokus på 
smidighet och styrka. Passledare är Tom Mårtensson.                     
Vi är en grupp med blandade åldrar och nivåer.  
Kostnad 10 ggr: 850 kr. Kostnad 5 ggr: 500 kr.  
Drop in:  150 kr/gång.  

                 Vill Du gå med nu, kontakta Anna. 
Du anmäler dig till Anna Altner, tel: 0706-801807 
genom swish och personnummer. Anmälan är 
bindande. 

 
Boule 
Boulebanan är fin. Varför inte ta med dina vänner och kör ett 
parti när vädret tillåter?  
 
Inomhus Curling 
Rulla ut mattan och kör! Varje måndag kl.14.00 spelar 
curlinggänget. Kom, om Ni är intresserade. 
 
Pingis 
Föreningen har investerat i pingisbord, Det är bara rulla fram 
borden och lira! Medlemmar har fritt tillträde om lokalerna är 
lediga. Kontakta styrelsen för mer information.  
 
Grillkåta, nu med belysning och partytält 
Sällstorpsgården har grillkåta med utomhus bord att nyttja för 
medlemmar, när den ej är bokad.  Vi har även ett partytält för 
uthyrning. Se priser på hemsidan.  

 
 



 
Medlemskap i Sällstorpsgården  10 
 
Visste du att? 
Genom ett medlemskap i bygdegården stödjer du bygdens 
utveckling och bidrar till ”bygemenskapen”. Du får möjlighet 
att delta i föreningens olika aktiviteter och såklart knyta 
kontakter och träffa trevliga människor.  
 
Medlemsavgifter 2018 
Enskild: 200:- 
Familj: 300:- 
Bifogar inbetalningsavi 
Medlemsavgiften betalas på bankgiro 5712-8522. 
 
I medlemsavgiften ingår möjligheten för medlemmarna att 
fritt nyttja gården till spontana aktiviteter då denna inte är 
bokad.  
För icke-medlemmar som vill gå på fester i gårdens regi tar 
vi ut en mindre medlemsavgift på 50 kr/person.  
 
Vill du få information – meddela oss din e-post! 
För att du enklare ska bli uppdaterad av vad som händer i 
föreningen vill vi gärna att du meddelar din e-postadress.  
 
Ange vid inbetalning av medlemsavgiften eller maila till 
Karin, tomesas@telia.com   
 

 
VI BEHÖVER ER MEDLEMMAR FÖR ATT KUNNA 

REALISERA VÅRA VISIONER FÖR BYGDEN, SÅ GLÖM EJ 
ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN. 

 
TACK!  

 

    Kallelse till   3  
Årsmöte 

Torsdag den 5 mars 2020 kl.19.00 
  

Vi bjuder på något gott att äta och Du får ta 
del av vad som hänt under 2019 och framtida 

planer. 
 

Anmälan senast 28 februari till Karin 
Örnerkrans 

 tomesas@telia.com 
sms eller telefon 0732 22 65 94 

 
Dagordning hittar Du på hemsidan 

http://www.bygdegardarna.se/sallstorp/ 
 

Väl mött, hälsar styrelsen 
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Finns det intresse för att träffas och umgås över 
en fika. Kanske vill några spela kort, andra  
sticka eller starta en bokcirkel, kanske göra 

pasta, gå en såskurs eller något annat, 
1 eller 2 ggr i månaden 

Finns det något intresse för sittgympa? 
Skall vi ha romprovning? 

 Meddela intresse. 
Mail: tomesas@telia.com 

 
HÖR AV ER! 

Ju fler vi är tillsammans, tillsammans……….. 
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Kalejdodans 
Teater Halland 

Lördag 14 november kl.18.00 
 

Efter att vi haft Teater Halland här med succén ”De 
förskräckliga” 

har vi nu glädjen att återigen få underhållas av dem, 
med Nathalie Ruiz,  

som fick Region Hallands kulturpris 2019, har blivit 
nominerad till bästa dansare i Europa och som, i många år 

dansat i Cullbergbaletten. 
Hon bor och verkar numera i Torup, dit hon lockat personer 

som Rolf Lassgård, Stina Ekblad och Rickard Söderberg. 
Ni möter i denna föreställning på ca 45 minuter den erfarna 
solisten, den erfarna skådespelaren och den unge mannen i 

en underhållande och humoristisk föreställning. 
Medverkar gör Petter Heldt och Michael Tang Markusson 

 
Endast teaterbiljett 175 kr 

Teater och supé 300 kr 
Medlem? Se medlemskap, sid.10 

 
Anmälan och betalning till 

Karin Örnerkrans 
Swish 0732 22 65 94 eller Bg 5712 8522 

Glöm ej uppge namn 
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VÄXTBYTARDAG 
24 MAJ  

KL.10-14 
 
 

Här kan Du sälja och köpa plantor direkt ur bakluckan. 
Bord finns att låna, om så önskas. Vid dåligt väder kan vi vara 

inomhus. 
Alla plantor 30 kr. 

Det kan vara krukväxter, plantor Du delat och eller 
förkultiverat. Bara fantasin sätter gränser här. 

Kom som Du är, umgås, ät en våffla, sälj eller köp nya växter. 
Kaffe och våffla 40 kr. 

Alla barn får plantera ett frö i en kruka att ta med. 
Vi ser fram emot en härlig dag! 

Varmt välkomna! 
 

Vill Du sälja och byta växter? 
Anmäl Dig till Anne visa sms 0701-451926 

 senast 17 maj. 
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BYGGNADSVÅRD                 

27 februari kl.19.00 

MARTINA THALWITZER 

Följ med på en spännande resa med 
byggnadsvård i fokus, om det norrländska 

timmerhuset från 1830, som får ett nytt liv på 
landsbygden i Halland. 

Möt Martina, som hittade sitt drömhus i 
Härnösand, men vars hjärta klappar för våra 

trakter. Martina berättar om och visar bilder på 
sitt pågående projekt och dess utmaningar, på 
ett underhållande sätt. Fakta varvas med egna 

erfarenheter. Hon berättar även om sina 
framtidsplaner för huset, med modern teknik 

kliver huset in i en ny era, men med bibehållen 
karaktär och respekt för det antikvariska. 

100 kr inkl. gofika! 

Varmt välkomna 
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ANTIKR UNDAN 
med Peter Börjesson 

Söndag 29 mars kl.14.00 

Ni får ta med högst 3 objekt för värdering  

och medan Ni väntar, kan Ni umgås och fika. 

100 kr inkl.fika 
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Lördag 16 maj kl.19.00 
 Hatt och/eller perukfest 

(frivilligt) 

Obs! Vid soligt väder, solglasögon 

Favorit i repris. 

Birgitta och Per med vänner underhåller 
Entré 220 inkl. välkomstdrink och mat. 

Medlem? Se medlemskap sidan 10 
Anmälan till Karin Örnerkrans 

30702  eller  0732 22 65 94 
Senast 10 maj 

Går bra att betala in på Bg 5712 8522 
eller swish 0732 22 65 94 

Glöm ej ange namn. 


