
 

 

Sommar med Ardre sockenförening 2019 

              

 

7/6   Arbetsdag på Sockenbiblioteket kl: 10.00 

Vi hjälps åt att skrapa och måla på sockenbiblioteket. Från kl: 10.00.  

Medtag färgskrapa, stålborste, arbetshandskar och eget fika. 

 

7/6   Planering av midsommarfirande 

 Ardre Bygdegård kl: 19.00. Alla intresserade är välkomna! 

 

20/6 ”Ardrerullet” 

Traditionen fortsätter. Samling vid Gunfjauns kapell kl: 20.00 för att 

starta årets cykeltävling i vem som kan rulla längst. Medtag cykel 

och egen fikakorg. Inställt vid dåligt väder. 

 

21/6 Midsommarfest vid Ardre Bygdegård kl: 13.00 

Varmt välkomna att fira midsommar med oss! Vi binder 

midsommarstång och dansar kring den. Prova på att kasta 

stenvarpa! Det kommer även finnas lotteri och kaffe med tårta till 

försäljning. Öppet hus i Arkivboden. 

Vill du skänka en tårta eller en vinst till lotteriet?  

Hör av dig senast 17/6 till: Karin 070-450 48 87. 

 

26/6 Ängsvandring i Mullvalds änge kl: 17.00 

Tomas Carlsson berättar om ängets blommor och fåglar. 

Alla intresserade är välkomna! 

 

 



29/6 Tun bindning vid Mullvalds änge kl: 10.00 

Vi lär oss att sätta upp ”Bandfast tun” samtidigt som vi hjälps åt att 

reparera det trasiga i Mullvalds änge. 

Jan-Peter ”Janne” Tingström är instruktör och delar med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. 

Medtag arbetshandskar och eget fika. 

Alla intresserade är välkomna! 

 

15/7 Filmvisning i Ardre bygdegård kl: 19.30 
Mats Ahlby visar sin film om "Ardresorken, Gunnar Olsson".  

Vi ser också "Att forma i sten", berättelsen om restaureringen av 
Gammelgarns kyrka, 1958, en av Gunnars filmer som Mats har 
bearbetat och ljudsatt. 

 
Gunnar föddes vid Petsarve 1911, bla. kunnig fotograf och 
hembygdsfilmare, fick Gotlands Kommuns kulturpris 1978.  

 

Alla intresserade är välkomna! 

 

24/7 Slåtter i Mullvalds änge 

 Slåtter kl: 13:00. Det bjuds på fika. 

 

25/7 Ardre Bastuns framtid? - Sladdarplatsen drop in från kl: 18.00 

Kom gärna förbi Sladdarplatsen och dela med dig av dina tankar och 

funderingar om Ardre Bastuns framtid. 

 

28/7 ”Ardre kistan” kl: 18.00 i Ardre bygdegård. 

Andreas Oxenstierna kommer att berättar om "Ardrekistan" och 

dess innehåll av bildstenar. 

Andreas kommer även att prata om den nya kartappen. 

 

Alla intresserade är välkomna! 

  

Varmt välkomna! 

/Ardre Sockenförening 


