Vi fyller 70 år
Orust äldsta
hembygdsförening

Kom och
fira med
oss!
Lokalen i
Hälleviksstrand
3 - 6 juli
kl 13-18

Prova, se och lär - utställning om livet förr
Du möter pirater, fiskare, repslagare o
intressanta gäster
Vi serverar korv och kaffe med gammaldags dopp

Längs Bohuskusten fanns det många pirater och
kapare. På piratskeppet Svarta Örnen kan du
lära Dig hur livet var ombord. – Vi visar en
utställning för barn o lekfulla vuxna från Bohusläns museum.

Jubileumsaktiviteter dag för dag
Varje dag kl 14:00 och 16:00
Fiskarens vardag – hur gjorde man förr?
Vi visar repslagning, knopar, utrustning mm.
Var med och prova på!

Onsdag 3/7 kl 18:00
Backefiske efter långa.
Fiskarna Malte Skantze o Gösta Martinsson visar film o berättar om
backefisket förr. Entre: 50 kr
Entre: 50 kr

Torsdag 4/7 kl 14:00 och 16:00
Susanne Harrysson Länshemslöjdskonsulent, Västarvet
Berättar om fiskarens kläder och andras, textilier mm.
Tag med egna du vill veta mer om!

Fredag 5/7 kl 18:00
Kulturmiljövård – vad innebär det i teorin och i praktiken?
Cecilia Wingård, bebyggelseantikvarie berättar om Bohusläns
museums roll inom kulturmiljövården. Därefter följer en vandring i
Hälleviksstrand, där Cecilia visar exempel på bohuslänsk o lokal
byggtradition från olika tider. Entre: 50 kr

Lördag 6/7
Kaparfregatten Göta Lejon har under natten glidit in och landsatt den
farlige Kaparkapten Casper Jörgensson från Mollsund.
Han har intagit Strana och kontrollerar hela hamnen.
Kl 13:00 möter Du honom vid ångbåtsbryggan där han oroligt inväntar
förstärkning.
Kl 13:30 marscherar Karoliner från Hälleviksstrands kyrka till hamnen.
Kom till hamnen kl 13:00 eller marschera med från kyrkan.
Överraskning till alla pirater. Var försiktig om du inte är pirat!

Varje dag i jubileumsutställningen kan Du
• hitta släkt och vänner i våra fotoalbum och klippböcker
• läsa gamla tidningsklipp om Orust
• titta i böcker från handlare i Strana o Halla. Vad handlade man förr?
Kanske hittar du din egen familj.
• läsa gamla veckotidningar som Se, Husmodern med flera
• prova att skriva med stiftpenna och bläckhorn
• köpa hembygdsböcker till jubileumspris
• köpa kuriosa, hemvävda trasmattor mm

Andra föreningar på plats är
• Släktforskarna på Orust (onsdag, torsdag)
•

Grålleklubben (lördag)

Parkering. Gratis vid Hälleviksstrands kyrka. SMSPark mitt emot badet.
Lördag 6/7 välj kyrkans parkering o äng om möjligt.

Sön 4/8 kl 14:00
firar vi födelsedagen vid Skvaltkvarnen. Ha en mysig dag vid vår
unika kvarn. Vandra längs fallet och bäcken som leder upp till
Vassdalen och Rövaremyren. -Vilket spännande namn!
Vi bjuder på förtäring o överraskningar.
Mer info på hemsidan och i sociala medier.

Notera datumet!

Morlanda hembygdsförening (Mhf)
Föreningen startade den 4 augusti 1949 för att skydda
och bevara skvaltkvarnen i Bro, den sista av de 7 kvarnar
som totalt funnits sedan medeltiden i denna branta
bäckravin. Mhf är den äldsta hembygdsföreningen på
Orust. Föreningens syfte är att bevara och berätta om
Morlandas många kulturminnen och historiska miljöer.
Detta gör vi genom kulturvandringar, studiebesök och
genom att ha museibyggnaderna öppna för allmänheten.

Den unika skvaltkvarnen i Bro

Läs mer om föreningen på vår hemsida
www.morlanda.org

Välkommen som medlem
Anmäl dig på vår hemsida www.morlanda.org
eller skicka ett mejl till info@morlanda.org

Muséet i Hälleviksstrand

