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ÅRSÅRSÅRSÅRSMÖTEMÖTEMÖTEMÖTE    2014201420142014        
    

Välkommen till vårt årsmöte onsdagen den 5 mars klockan 19.oo i Storstugan 
 

Kvällens program är musik och sång  av Birgitta Lindén och Bengt-Ove Gunnarsson och bildvisning av 
Hans Rosén ”Naturen  och djuren under ett år på Tjolöholm” 
Efter sedvanliga förhandlingar med val av styrelse bjuds vi på kaffe/the och smörgås och kaka.  
Styrelsen informerar om kommande aktiviteter.  
Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 mars 2014 . 
 

ANMÄLAN: 
Vi vill veta om Du/Ni kommer så att vi kan beställa fika så det räcker. 
Anmäl Dig/Er senast den 28/2 till Marianne Nilsson 0340 656934,  Margareta Hed 0733 915325,   eller 
föreningens e-post: info@tjoloholmsvanner.se.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDFÖRANDE HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDET    
Februari 2014, vart tog 2013 vägen. Tiden springer iväg och vi med den. Att stanna upp ibland och fundera 
över livets olika skeden är viktigt. Glädjeämnen och sorg, vardag och fest varvas under åren och om jag 
sammanfattar plus och minus så tror jag att det är rätt så lika för de flesta av oss. Och här sitter jag och 
skriver handlingar till dagens styrelsemöte fast solen lyser upp snön i trädgården och det inbjuder till en 
promenad. Det känns lite som om våren vaknat till liv. 
Nu tar vi i Vännerna tag i 2014 och börjar med vårt årsmöte den 5 mars. Vi går ett intressant år till mötes 
med aktiviteter av olika slag där jag verkligen hoppas kunna möta de flesta av er "trotjänare" likväl som du 
som är ny i föreningen. Aktiviteterna kan bli många fler. Vi är öppna för nya förslag. Så har du önskemål är 
du hjärtligt välkommen att höra av dig till styrelsen eller skriva en rad till info@tjoloholmsvanner.se 
Soliga hälsningar 
Marianne Nilsson 
 

HÄNT SEDAN SISTHÄNT SEDAN SISTHÄNT SEDAN SISTHÄNT SEDAN SIST    
Skördefesten 5 – 6 oktober och julmarknaden 15 - 17 och 20 – 24 november var vårt största engagemang 
under 2013. Som vanligt saknar vi många medlemmar som ställer upp som funktionärer. De som var där 
gjorde ett mycket fint arbete med att sälja lotter, som är vår förenings möjlighet att stärka kassan. Årets 
resultat blev strålande vilket framgår av resultaträkningen. Vi kunde även träffa många positiva människor 
som gärna pratade med oss om medlemskap ( 6 nya blev det ) och kollade upp alla våra vinster till lotteriet. 
Vinsterna har skänkts av många företag och butiker, vilket vi är mycket tacksamma för. 
 
 

AKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETERAKTIVITETER    
Tjolöholms vänners styrelse har beslutat att med det fina resultatet från Skördefest och Julmarknad bekosta 
bänkar och bord till Lekpark vid badet på Tjolöholm. 
Kom med i vår gemenskap, att inspektera och rensa fågelholkar, strandstädning m.m. Du kommer inte att bli 
besviken. Det underlättar om vi har din e-postadress för att kunna informera med kort varsel. 
E-postadressen kan även utnyttjas av slottet när vi får förmånserbjudanden. 
 

MEDLEMSRESA  
Medlemsresan i år går den 15 juni till Läckö slott, kaffe och fralla på Lilleskogs stiftsgård, guidning på 
slottet vars nuvarande form skapades av Magnus Gabriel De la Gardie, lunch på Hvita hjorten som inryms i 
Vänerskärgårds Naturum varefter vi besöker i Spikens fiskeläge. Där finns möjlighet att inhandla 
sillinläggningar, rökt sik m.m. 
Mer detaljerat program kommer att presenteras på vårmötet den 7 maj.      
Kostnad 700:- för medlem och 900:- för icke medlem. 
 
 

  



UT I SKOGEN SKALL VI GÅ 
TILL VINDSKYDDET VID KVARNDAMMEN SÅ HÄR: 

 
Mitt emot bomvägen upp mot Storstugan tar vi vägen över fälten mot norr. Den går förbi en 
skruvpump till höger och en eldplats till vänster. Där vägen sedan viker av åt höger ser vi en enkel 
väg till vänster uppför backen. Den tar vi och strax ser vi torpet Västerlyckan på vänster sida. 
Uppför backen, kantad av björnbärsbuskar, fortsätter vi tills vi ser torpet Klippelyckan. Vår stig går 
då till vänster utmed en rejäl bergsbrant. En del asksly kantar stigen men det skall snart bli bättre. 
Nu får vi njuta av den glesa skogen där solen gärna glittrar genom kronorna och stigen är 
lättgången. Efter ca 300 meter går vi över en liten porlande bäck. Den rinner från Kvarndammen. 
Vi går en bit till och där finns en karta. Vi skall vända till höger uppför backen. 
Om du vill ta stigen nedåt så kommer du närmare havet. Du kan senare ta en stig till höger, närmare 
Äskatorps ägor. Där finns en stentrappa. Denna stig leder också till vindskyddet. Nu går vi 
emellertid 
uppåt, förbi blåbärsris. Väl uppe når vi Kvarndammen med dämmet och bäcken, som går från 
dammen. 
Utsikten över sjön är betagande alla årstider, i vårgrönska, sommardräkt, höstens fantastiska färger 
och vintern med isen och snön. Stillheten är skön. Lugnet är påtagligt. Men visst kan det blåsa och 
regna. Frånvaron av motorljud gör att man känner naturens närhet. Efter 250 m möter man en enkel 
körväg. Den går ner till arrendatorbostaden. Vi fortsätter till vänster utmed dammen. De blå 
tunnorna innehåller vetekorn, som man matar gräsänderna med. 
På vårarna kan man höra och se de små andungarna. En kort tid har grodorna sin parningstid och 
det hörs också. En mängd smågrodor kan då ses ”överallt”. Efter 50 meter finns en bänk. Välkomna 
att sitta ner! Den vackra mjuka stigen fortsätter utmed stranden. Bland stenarna lever minkar och en 
hel del illrar. Den som är farligast för rävungar, harar och småfåglar är mården, som ständigt är på 
jaktstigen. 
Så ligger vindskyddet där. Här går det att elda och 
grilla. Eller bara njuta av värmen och utsikten. När 
sjön ligger blank speglas ön och skogen. Det är bara att 
ta in stillheten. En och annan korp flyger över oss och 
vi blir skarpt iakttagna. Kanske hörs hackspetten leta 
efter något ätbart i en stam. Några mesar trivs nära, 
kanske vana att hitta någon smula.  Elden falnar och att 
se in i glöden ger tankar och lugn.  
Tillbakavägen: Man kan återvända på stigen och gå 
körvägen ner till arrendatorbostaden och sen till höger 
mot storstugan eller förlänga turen med att ta stigen 
bakom vindskyddet, till vänster mot väster mot havet. 
Då går vi ner på stentrapporna, försiktigt, en del steg är 
rätt höga. Väl nere går stigen till höger ut på 
naturreservatet på Äskatorps ägor. Annars ta till 
vänster för en skön återväg. Havet glittrar mellan 
träden. Snart går vi på Jägarns stig och känner igen 
bäcken. Efter 300 meter är vi vid torpen och snart på 
väg hem. 
                          Go´ tur! 
                          önskar Birgitta Hagneus  
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******************************************************************************** 
 
TJOLÖHOLMS KALENDARIUM                                  Februari - Juni  2014 
   
Februari - April       Slottet öppet för visning Lördagar, Söndagar 12, 13,30 o. 15 
                                   Utställningen Fanny och Alexander visas på guidade turer. 
                                   Storstugan öppen för servering Lördagar, Söndagar 12 – 16 
                 11 – 13      Sportlovsöppet på slotted 
                         23      Afternoon tea 
Mars                30      Afternoon tea 
                         22      Påskägg i trädgården till 4 maj                    
April         18 - 21      Påsköppet på slottet                   
                       27     Afternoon tea 
Maj                  1      Hundutställning, Pudelklubben 
                         4      Hundutställning, Labradorklubben I Halland 
                       11      Hundutställning, Rhodesian Ridgeback.                         
                       18      Tjolöholm Classic Motor Show 2014 
Juni                  6      Nationaldagsfirande med Hästival 
                        17     Dramatiserad barnvisning 
                20 – 21     Midsommarfirande 
                        24     Dramatiserad barnvisning 
                         
 
Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-40 46 00  eller info@tjoloholm.se 
 
 

******************************************************************************** 
 
 

TJOLÖHOLMS VÄNNERS KALENDARIUM              Februari - Juni 2014 
      
Mars                 1      Sista inlämningsdag för motioner 
Mars                 5      Årsmöte i Storstugan      
April                10     Tömning och rensning av fågelholkar 
Maj                   7      Vårmöte i Storstugan 
Datum ej fastställd   Strandstädning 
juni                  15      Medlemsresa (Läckö slott och Spikens fiskeläge)                             
 
 
Alla våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
 
Värva fler medlemmar till vår gemenskap. Det finns så mycket att engagera sig i på Tjolöholm. 
 
Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/pers – 250 kr/fam. 
Plusgiro 100 55 37 – 4.     Bankgiro 270 – 5101 
 
Har Du bytt adress?  Har Du e-postadress? Låt oss få dem! 
Vi får mindre portoavgifter och Slottet skickar ut förmåner via e-mail. Missa inte dessa. 
 

 


