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Vi bjuder på korv och kaffe 
OBS att båda årsmötena äger rum vid idrottsplatsen! 

Fardhem Bygdegårdsförening  
kallar till årsmöte vid idrottsplatsen 

 söndagen den 6 mars kl 13.00 
 

Fardhem Idrottsförening  
kallar till årsmöte vid idrottsplatsen  

söndagen den 6 mars kl 13.30. 
 



Hembygdsföreningen  
 

håller årsmöte i bygdegården  
söndagen den 20 mars kl 13.30 

 
Curt Niklasson berättar om kulturspannmål från 

Gotland härstammande från Ardre socken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi bjuder på kaffe och jubileumstårta. 

Hembygdsföreningen hade 20-årsjubileum 2021  
 

Hjärtligt välkomna! 



Fardum Hembygdsförening verksamhetsberättelse 2021 

Fardum Hembygdsförenings styrelse för 2021 har varit  Christer Ols-
son ordförande, Johan Gardelin vice ordförande, Lena Widén sekre-
terare, Yngve Nilsson kassör och övrig styrelseledamot Karl-Evert Pe-
tersson. Styrelsesuppleanter har varit Åke Berggren och Bo Kristians-
son. Föreningen har haft 52 medlemmar under året. Vi har haft två 
protokollförda styrelsemöten. Totalt har vi haft verksamhet vid ett 
35-tal olika tillfällen, varav de flesta varit verksamhet vid sojdet. 

Årets verksamhet 

Den 10 april städade vi vägkanterna i socknen. 

Lördagen den 1 maj hade vi vårt årsmöte vid sojdet i samband med 
fagningen. Vi grillade korv och hade trevligt. 

Vi fortsatte sedan arbetet vid sojdet varje måndagskväll under som-
maren och hösten. I huvudsak bestod arbetskvällarna av klyvning av 
tjärved till de planerade sojdesbränningarna. Under hösten och vin-
tern har sojdesgubbarna fortsatt att träffats vid några tillfällen för att 
klyva stumlar.  

Lördagen den 15 maj gjorde vi en utflykt till Dalhemsån där vi gick 
den vackra vandringsleden. 

Midsommaraftonen samlades vi i Prästänget där vi band midsom-
marstång och drack vår medhavda kaffekorg. Nisse Kotz fanns på 
plats med sitt dragspel. 

Vi tackar  Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarbete. 

Du som ännu inte är medlem i Fardum Hembygdsförening är hjärtligt 
välkommen att bli det. Vår medlemsavgift är 50 kr/år. Det går bra att 
betala in medlemsavgiften på vårt konto 

8055-6 3405 4981 i Sparbanken Gotland 

Du kan även läsa om hembygdsföreningens verksamhet på Fardhem 
sockens hemsida www.fardhem.se        



 

 

 

 

 

 

 
 

Vi samarbetar med 

       Fardhem Idrottförening 

Medlemsavgiften 100 kr kan betalas på 
bankgiro 5594-2676 

Fardhem Bygdegårdsförening 
Medlemsavgiften är 100 kr/medlem över 18 år.           

Det går bra att betala sin medlemsavgift på föreningens 
bankgiro 785-6479 eller                                                  

swisha Inger Thomsson 070-641 17 30                                                                               

Fardum Hembygdsförening 

Det går bra att betala medlemsavgiften 50 kronor på 

vårt konto 8055-6 3405 4981 i Sparbanken Gotland.  

OBS att detta är ett bankkontonr och att det då fungerar bäst att göra         

betalningen med en överföring 

Du glömmer väl inte att betala dina medlemsavgifter till 

socknens föreningar!                                                             

Vi tackar för ditt stöd.                                                        

OBS Glöm inte att skriva ditt namn när du betalar!                                       


