Välkommen som medlem du också !
H ÖGSBY S OCKENS H EMBYGDSFÖRENING bildades redan 1949. Vi bedriver

sedan dess ett ideellt arbete för att bevara och förvalta vår hembygds
historia. Vi har två knutpunkter i vår verksamhet; hembygdsgården
Hornsberg vid Storgatan i Högsby samt hembygdsparken Lanhagen. Idag
har föreningen ca 370 medlemmar. Vi genomför varje år ett antal, mer eller
mindre fasta, arrangemang; exempelvis Kulturdagarna i Lanhagen och
nationaldagsfirande. Utöver dessa blir det en del mindre träffar och
aktiviteter för medlemmarna. Våra cafédagar är populära.
En stor del av våra samlingar finns utställda på Hornsberg och i
Lanhagens byggnader. I ladugården i Lanhagen finns också vår utställning
om byskomakaren Jonas Stolts liv. I Lanhagen finns också Smedjan som är
vår samlingslokal för lite större sällskap.
På Hornsberg förvaras ett digert arkivmaterial lämpligt för släkt- eller
hembygdsforskning. Vi äger också ett stort bild- och filmarkiv som det just
nu arbetas aktivt med att digitalisera och dokumentera. Här finns alltså
spännande sysselsättning för den intresserade! På onsdagar mellan 9.00 och
12.00 har vi kontinuerliga träffar på Hornsberg då alla är välkomna att
hjälpa till och umgås under trevliga former. Fika finns alltid!
Eftersom vi önskar få dig som medlem i föreningen så tar vi oss friheten
att bifoga ett inbetalningskort. Att betala in medlemsavgiften via det är ett
enkelt sätt att starta ditt medlemskap.
Vi hoppas att du vill stödja föreningen i dess verksamhet. Naturligtvis
hoppas vi också att du vill medverka på någon av våra olika aktiviteter.
Varför inte börja med att hälsa på oss vid någon av onsdagsträffarna på
Hornsberg.
Du är varmt välkommen! Vilket du än väljer.

Med hälsningar
Styrelsen för Högsby Sockens Hembygdsförening
Kontaktpersoner som du kan höra av dig till med frågor och annat

Roland Erlandsson, Högsby 0491-202 18 | Ola Strömbom, Högsby 0491-211 61
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