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Efter att ha besökt Tjolöholms vackra trädgårdar och vandrat i sköna skogar med orörd natur 

är det härligt att slå sig ner för en kaffepaus. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.tjoloholmsvanner.se  info@tjoloholmsvanner.se 

  



ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

En sådan egendomlig sommar vi fick! Regn, blåst, kyla och litet solsken då och då. Men nu kommer 
hösten och den blir fantastisk! 
Aktiviteterna på Tjolöholm är i full gång och snart är det dags för Skördefesten. Som alltid behöver vi 
många som kan hjälpa till med våra lotterier. Höstmötet i september hoppas jag många kommer till 
liksom det planerade mötet med Slottshistoria i oktober. 
Glöm inte att anmäla Er till dessa! Jag ser fram emot att få sätta igång efter sommaren och det skall bli 
roligt att få träffa alla igen! Väl mött! 
 

 
Tjolöholms vackra badplats nedanför slottet, är populär, barnvänlig och mycket välbesökt. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Grillkvällen vid stranden 27 maj  

Vi hade tänkt oss en något varmare 
vårkväll men det blev ändå en mycket lyckad kväll som uppskattades av de närvarande medlemmarna. 
Grillarna vid lekskeppet fungerade bra och de hemgjorda hamburgarna tillagade av vår ordförande La 
Margareta Hertz, var kalasgoda. Även korvarna smakade bra. Vi kommer att göra detta till en återkom-
mande aktivitet och hoppas att bra väder ska locka många medlemmar till gemytlig samvaro vackra 
vår- eller höstkvällar på Tjolöholm. Kanske då även med sång och musik. 



ÅRETS MEDLEMSRESA 
 

Årets resa startade i Kungsbacka och hämtade medresenärer i Åsa. 
Resan gick till Wapnö slott utanför Halmstad där vi undfägnades 
med kaffe och smörgås bakad och med pålägg allt av egna produkter. 
Vapnö gård är helt självförsörjande med energi och åkerbruk. 
Man föder upp nötkreatur och ser till att de får foder som växt på 
ägorna. Mjölken tas om hand till egna mejeriprodukter. 
Gödsel användes till biogas som i sin tur omvandlas till elenergi och 
täcker 90% av gårdens behov. Här bedrivs även hotellverksamhet. 
 
Klockan 12 satte vi oss i bussen och åkte till Teleborgs slott utanför 
Växjö som är det näst yngsta slottet i Sverige. Här serveras lunch 
och efter det en rundvandring i slottet som även har hotellverksamhet. 
Slottet byggdes av greve Fredrik Bonde till sin hustru Anna Koskull 
och färdigställdes 1900. 
Vi anträdde hemfärden och fick kvällsfika på Apladalens kaffestuga. 
Nöjda med utfärden återvände vi hem vid 20-tiden på kvällen. 

 
 

BESÖK HOS LÄCKÖ VÄNNER 2015-05-21 
 

 
 
Läckö Vänner var i år värdar för samarbetsmötet mellan föreningarna Gunnebo vänner, Vänföreningen 
på Nääs, Torpa Stenhus och Tjolöholms vänner. 
Tjolöholms vänner representerades av Margareta La Hertz, Bertil Andersson och Ewe Blomqvist. 
Deltagarna samlades i restaurangen Hvita Hjorten för kaffe och fralla, varefter vi tog plats i 
konferensrummet där slottets trädgårdsmästare berättade och visade bilder på hur trädgården byggts 
upp och vad man odlar och skördar. Köksväxterna levereras till restaurangen som sedan anpassar sina 
menyer efter när varje växt mognat och levererats. 
Därefter visades vi runt i Naturrum (Viktoriahuset) som även har hotellverksamhet med rum som har 
skön utsikt över Vänern. 
Efter lunch var det dags att sätta oss ner och presentera oss och berätta hur verksamheten i våra 
föreningar bedrivs. Det var mycket intressant att höra de olika sätt som används och hur kontakten 
med respektive slott fungerar. 
Nästa år är det vi i Tjolöholms vänner som inbjuder till denna årsträff som är mycket givande och 
inspirerande. 
Vårt besök hos Läckö vänner avslutades med kaffestund innan det var dags för färden hem. 
 
Ewe Blomqvist 



KALENDARIUM FÖR TJOLÖHOLM HÖSTEN 2015 
 

Gå in på Tjolöholms hemsida och se alla fantastiska arrangemang 
med massor av roliga och intressanta aktiviteter. 
Det blir flera barnvänliga program 
http://www.tjoloholm.se/aktuellt/kalendarium 
Bokningar till aktiviteter på tel. 0300-54 42 00 eller info@tjoloholm.se 

 
 
 
 

AKTUELLT FÖR TJOLÖHOLMS VÄNNER HÖSTEN 2015  
 
 
On 2 sept                     Höstmöte med trädgårdstema Samling i trädgården kl. 18.00 därefter 
  avslutning med fika och aktuell information i Storstugan kl. 19.30 
                                     Anmälan till info@tjoloholmsvanner.se 
Lö och sö 3-4 okt        Skördefest kl. 10.00 – 17.00 

                                     Anmälan till info@tjoloholmsvanner.se eller på listor vid höstmötet. 
On 7 okt                      Slottshistoria – Nutid – Framtid kl. 18.00  i Storstugan 
                                     Anmälan till info@tjoloholmsvanner.se 

 Fre – sö 13 - 15 nov 
 On – sö 18 – 22 nov  Julmarknad 
                                    Öppettider: lö och sö 10.00 – 18.00 övriga dagar 12.00 – 20.00 
                                    Anmälan till info@tjoloholmsvanner.se eller på listor vid höstmötet. 
 

Tjolöholms Vänner – styrelsen 2015 
Namn  Telefon E-postadress 
Margareta La Hertz Ordförande 0340-65 10 01, 070-655 25 22 la.hertz@ymex.net 
Marianne Nilsson V. Ordförande 0340-65 69 34, 076-147 42 27 nilsson.klappa@telia.com 
Ewe Blomqvist Kassör 031-26 34 16, 070-725 12 77 ewe.blomqvist@tele2.se 
Gunlög Bölin Sekreterare 0300-130 18, 070-877 39 57 gunlogb@hotmail.com 
Kenneth Thulin Ledamot 0320-480 00, 070-291 60 09 kennethulin@gmail.com 
Bertil Andersson Ledamot 0340-65 56 64, 070-714 35 90 bertil@mba-maskinservice.se 
Lars Ottosson Ledamot 031-82 13 37, 070-608 58 28 ottlargbg@gmail.com 
Bjarke Olsen Suppleant 0340-65 56 99, 070-669 02 88 bjarke.olsen@telia.com 
Hans Rosén Suppleant 031-29 26 28, 070-329 26 28 hans.v.rosen@comhem.se 
Mona Andersson Suppleant 073-025 23 12 krakan@live.se 
 
 
Alla våra arrangemang sker i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan 

 
 

Värva fler medlemmar till vår gemenskap! Det finns mycket att engagera sig i på Tjolöholm. 

Medlemsavgiften är oförändrad 150 kr/pers och 250 kr/fam. Observera att alla som räknas in 

i familjeavgiften ska bo på samma adress. (ex ej utflyttade barn) 
Plusgiro 100 55 37 – 4 Bankgiro 270 – 5101 
Meddela oss om du byter adress / e-postadress så att våra utskick inte kommer till fel adress. 


