BONDESONDAGEN – SÖNDAG 22 SEPTEMBER 2013
Program:

Hela dagen

Yttra Berg, Gällared

Hela dagen

Slätthult, Krogsered

Hela dagen

Gammal gårdsmiljö där Bondeson var och nedtecknade visor
och berättelser. Här finns idag gårdsmuseum och naturstigar.

Gårdsruin i Slätthult där Jon Nanneson bodde på 1800-talet.
Han som porträtterades av Bondeson i ”Jon i Slätthult”.
Informationsskyltar om gården och hur man använde marken
runtomkring.

Sjönevads Gästis

Här var August Bondeson en gång i tiden en flitig gäst.
Serveringen är ej öppen.

14.00 – 16.00 Loricks konstsmide, Vessigebro

Per-Anders Lorick visar sitt konstsmide med bland annat
Bondesonljusstaken och Kröplinge klockares kanon.

14.00 – 17.00 Larsagården, Vessigebro

I miljöer som denna nedtecknade Bondeson många visor och
berättelser. Öppet hus.

14.00 – 17.00 Fågelboet, Vessigebro
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30

Hallands spelmansförbund spelar halländsk folkmusik
Guidad visning i Fågelboet av Hallands kulturhistoriska museum
Per Gustavsson underhåller med Bondesons sagor
Hallands spelmansförbund spelar halländsk folkmusik
Per Gustavsson underhåller med Bondesons sagor
Guidad visning i Fågelboet av Hallands kulturhistoriska museum
Helens brukshästar kör besökare med häst och vagn.
Falkenbergs museum berättar om projektet Eko från förr
och Vessigeskolans odlingar i Fågelboets trädgård
Kaffeservering i Vessige-Alfshögs hbf regi.
Entré 40 kr,barn under 18 gratis

14.00 – 17.00 Gunnar Bramborns Konstateljé, Vessigebro
Gunnar visar sina konstverk, bland annat en byst av Jon i
Slätthult skulpterad i trä.

Arrangör:
Bondessonsällskapet
i samarbete med besöksmål i Ekomuseum nedre Ätradalen,
Hallands kulturhistoriska museum och Vessige-Alfshögs
hembygdsförening.

www.bondesonsallskapet.se

Programblad

Bondesondagen
söndag 22 september
Med denna Bondesondag vill vi uppmärksamma
en av Ätradalens största kulturpersonligheter,
folklivsskildraren, visinsamlaren och författaren
August Bondeson från Vessigebro.

Med hjälp av kartan hittar ni till de olika platserna i programmet.
17. Sjönevads gästis
21. Loricks konstsmide
23. Larsagården
47. Slätthult

20. Fågelboet
22. Gunnar Bramborns Konstateljé
44. Yttra Berg

Bondesonsällskapet har till syfte att främja intresset för och forskning
om August Bondesons person och gärning inom olika ämnesområden
samt verka för nya utgåvor av hans litterära verk. Det ska även verka för att
minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang.
Adress: Bondesonsällskapet, Tjäderstigen 4, 311 96 HEBERG. Tel: 0346-433 17
Medlemskap 150 kr, familemedlemskap 200 kr. Bankgiro: 5849-9799.
(Glöm inte att ange namn, adress och ev. e-postadress!)

Må hans minne och verk hållas levande.

VÄLKOMNA!

