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Detta händer i Härnevi 2017-2018

Härnevi Hembygdsförening har ordet 
 

Vår förenings vision är att värna om Härnevi och dess 
historia. Det som gjort Härnevi till vad det är idag men 
också till den historia vi skriver nu.  
Att vara en förening där vi alla i socknen kan mötas 
och umgås. Allt från att vandra i vår fina natur till den 
populära årliga Bymarknaden. Vi ordnar utflykter, te-
makvällar, majbrasa och midsommarfirande. Vi är 
också väldigt engagerade i ”Upptäck Härnevi”.  
Vi samlar aktivt på föremål, dokument och foton från 
Härnevis historia. Allt detta görs ideellt därför att vi 
djupt tacksamma om ni vill vara med och stödja oss! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bli medlem i Härnevi Hembygdsförening! 

Bankgiro 366-1998 
Årsavgift Familj 100:- Enskild 50:- 

Härnevi föreningsgård styrelse 

Ordförande Nathalie Johansson  073-664 43 15 

Pia Hansson       073-158 65 00 

Kristina Dahlin     070-667 50 47 

Martina Enström     070-511 64 25 

Lena Mattsson     070-561 45 56 

Christer Fredriksson    070-346 22 67 

Kenth Hansson      010-436 47 77 

Hulda Persdotter     070-606 30 52 

Daniel Forsgren     073-553 96 18 

Per Brundell      072-543 58 82 

 

 

 

   
 
 

Hyra Föreningsgården: 
Medlemmar 300kr/dygn Icke medlemmar 800kr/dygn 

Bokas Mån-Fre, Tel: 0171-41 02 44 
Hyra Brygghuset: 

100kr/dygn  (endast för medlemmar)  
Bokas hos Kristina Dahlin  
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  Härnevi Föreningsgård

April
22/4 Skräpplockardagen
Vi möts vid kyrkan 9.00 HB / Ove Lind
holm

30/4 Valborgsfirande med brasa vid pus-
sen
Brasan tänds vid 20.00 HB / Matts & 
Lars Enström

Maj
14/5 Föreningsgårdens Fixardag
Vi träffas vid föreningsgården 9.00 och 
hjälps åt att underhålla föreningsgården 
och utemiljön. Alla är välkomna, stora 
som små! Vi bjuder på fika och lättare 
lunch under dagen.

Juni
10/6 Trefaldighetsfirande
Vid Härnevi kyrka 18.00, fika och lotteri 
i församlingshemmet efteråt.

11/6 Härnevi Bymarknad
Välkomna till vår genuina marknad som 
har marknadsstånd med riktigt hant
verk. Njut av spelmännens musik med
an du dricker en kopp kaffe och äter en 
hembakt kaka i vårt café. Vår fina kyrka 
är öppen under dagen  med musik. Det 
finns ponnyridning, skyttebana, veteran
traktorer och mycket mer…

Härnevi Hembygdsförening
Vår förenings vision är att värna om Härnevi 
och dess historia. Det som gjort Härnevi till 
vad det är idag men också till den historia vi 
skriver nu. 
Att vara en förening där vi alla i socknen 
kan mötas och umgås. Allt från att vandra 
i vår fina natur till den populära årliga By
marknaden. Vi ordnar utflykter, temakvällar, 
majbrasa och midsommarfirande. Vi är också 
väldigt engagerade i ”Upptäck Härnevi”.

Vi samlar aktivt på föremål, dokument och 
foton från Härnevis historia. Allt detta görs 
ideellt därför är vi djupt tacksamma om ni vill 
vara med och stödja oss!

Bli medlem i Härnevi Hembygdsförening
Bankgiro 366-1998

Årsavgift Familj 100:- Enskild 50:-

Härnevi Föreningsgård
Härnevi Föreningsgård är en levande bygde
gård och en sammanhållande länk för före
ningar och boende i bygden. Sedan 1992 är 
Härnevi Förskola den stora hyresgästen men 
lokalerna kan även hyras av allmänheten. 
Föreningsgården kan husera maximalt 150 
personer och är fullt utrustad med porslin för 
100 personer.

Som medlem i föreningen får man bland an
nat förmåner som att hyra Brygghuset och vår 
muurikka, lägre hyreskostnad, låna bord och 
stolar samt förtur till ordnade aktiviteter.

Stöd Härnevi Föreningsgård -  
Bli medlem!

Bankgiro 5704-0099
Årsavgift Familj 100:- Enskild 50:-

www.härnevi.se

23/6 Midsommarfirande
Samling vid bollplanen (Härnevi IP) 
14:00 för traditionellt midsommar
firande, dans, sång och lek.

Juli
Ingen planerad aktivitet från föreningar
na, glöm inte heja på HBK´s matcher 
under säsongen.

Augusti
13/8, 20/8 samt 27/8 Bouleturnering.
Spelas på familjen Eningsjös gård i 
Rotbrunna. Start 16.00 varje söndag. 
Kontakta HBK/Mats Pettersson på tel. 
076  105 08 43 för att anmäla ert lag.

September
9/9 Bymarknadsfesten och Final i bou-
leturnering
Separat inbjudan kommer till er som 
hjälpt till under bymarknaden.

Oktober
8/10 Föreläsning med kakbuffé
Vi samlas i föreningsgården för en 
lockande/intressant föreläsning och 
därefter bjuds det in till kakbuffé.

November
18/11 Trubadurafton
Kom och ha en trevlig kväll i Före nings
gården med musik, vänner och bekan
ta!

December
Inga planerade aktiviteter

Januari
5/1 Trettondagsafton
Räkfrossa Livemusik och räkor i Före
ningsgården, har blivit en härlig tradi
tion. Ett riktigt håll i gång!

13/1 Julgransplundring
Julen dansas ut i Föreningsgården.

Februari
Inga planerade aktiviteter

Mars
Årsmöten för föreningarna. Separata 
kallelser kommer.

Mer information om de olika aktiviteterna 
kommer närmare från föreningarna.
Se respektive hemsidor/Facebooksidor för  
kontaktuppgifter!


