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Show på puben
Ett fyrtiotal medlemmar slöt upp när Åse-Viste 
arrangerade en pubkväll med Ullberg & Ljung, 
som showade loss rejält på Logårdspuben. 

Kvällen började med mat och sedan körde grabbarna loss, så 
alla fi ck hölla i hatten! Det blev en toppenkväll där alla gick 
hem med ett leende! 

Fredrik Andersson 

Ny ordförande i 
Åse-Viste
På Åse-Viste gillesårsmöte valdes Mattias Franzon 
till ny ordförande. 

Utöver sedvanliga förhandlingar deltog också vd Monica 
Andersson Skall, som informerade om Hushållningssällskapets 
verksamhet. 

Fredrik Andersson 

Nya ordf Mattias Fransson, vd Monika Andersson Skall och avg ordf 
Fredrik Andersson.

Avtackning: Folke Larsson har 
varit revisor under en lång 
följd av år. Han avtackades 
tillsammans med Gill Bengts-
son som avgick ur valbered-
ningen. De belönades med 
varsin blomma efter förtjänst-
fullt arbete.

Som underhållare var Prof.
em Christer Westerdahl inbju-
den för att tala om kalkbrän-
ning och kalkbrännare på 

Kinnekulle från gamla tider. 
Detta var ett intressant och 
underhållande föredrag.

Eva Maria Friberg från N 
& N resor presenterade som-
marens studieresa som går till 
Danmark. Vi kommer att få 
se både mjölkproduktion och 
grisproduktion samt museum 
på Skagen, dessutom ges tid 
för personlig shopping. En 
mycket prisvärd resa efter 

Bilder: Prof.em Christer 
Westerdahl höll ett intressant 
föredrag om kalkbränning och 
kalkbrännare på Kinnekulle.

Kinnes årsmöte
Kinne Hushållningsgille har hållit årsmöte med 
stadgeenliga val och beslut.

att Gillet har subventionerat 
kostnaderna.

Helge Häggman, 0511-575 48



Kommande aktiviteter. 
Läs mer i Kalendariet 
på hemsidan.

Falbygden
Studiebesök på 
BS Mekaniska
21 maj kl 18:00

Kinne
Resa till Danmark
2-4 juli

Aktiviteter

Besök Medlem på Besök Medlem på 
hushallningssallskapet.sehushallningssallskapet.se

Välj Skaraborg! Under rubriken Medlem hittar du reportage från era 
aktiviteter. I Kalendern hittar du alla evenemang och gillesannonser. 

Västgötalitteratur på 
gillesårsmöte
Skånings och Valle Hus-
hållningsgilles årsmöte 
på Brunnsbo Värdshus 
började med ett före-
drag av Sven Olof Ask. 
Han berättade om litte-
raturen med ursprung i 
Västergötland. 

Äldsta boken, redan från 
1240-talet, är ett enda ex-
emplar av den äldre väst-
götalagen. Med många citat 
ur litteraturen tog Sven Olof 
Ask åhörarna med genom år-
hundradena fram till Västgöta-
Bengtsson. Hans stora insats 

var inspelningarna av många 
olika västgötadialekter.                                                                                                                       

En god middag är årsmö-
testradition i gillet och Brunns-
bo-kocken får gott betyg.                        

Hela styrelsen omvaldes 
och ordförande är Alf Ceder-

bom med Gun Fahlgren som 
sekreterare. Niklas Funke är 
kassör. 

Närmast i verksamhetspla-
nen står ett besök hos Maritas 
Textil i Skara, solpaneler för 
elproduktion hos Ragnar Sand 
och k aff eprovning med kaff e 
från världens alla kaff eländer.                                                                                 

 Som avslut på kvällen 
lyssnade vi till Clas-Göran 
Näslund från Visans Vänner 
i Mariestad. Han hade valt 
visor med en lyrisk och poetisk 
ton och textinnehåll som han 
sjöng till ett fi nt gitarrkomp i 
samma stil.  

Lars Svensson               Rapskväll 
7 maj kl 17:00  
Håberg, Grästorp
Etableringsförsöket fort-
sätter även i år. Sju 
olika etableringsmeto-
der jämförs samt två 
olika metoder för sni-
gelbekämpning.
Försöken 2016 och 2017 blev 
mycket lyckade och visade på 
stort intresse från både lant-
brukare och företag. Se själv 
och bedöm för- och nackdelar 
med de olika strategierna i 
försöket.
Vi tar också upp årets malt-
kornsstrategier

Etableringsmetoder:
Plöjning + Rapid
Kultivator + Rapid
Kultivator + Biodrill
Carrier XL + Biodrill
HEVA
Claydon
Plöjning + Cameleon

Vi bjuder på korv med bröd.

Övriga träff ar
30 jun Fiskets dag, Hökensås (end. Skaraborg) Fiske och naturintresse
8 jul  Logården, Grästorp Kom och se kanske Sveriges bästa fältförsök
9 sep Åsnebyn, Mellerud Kulturdag med fördjupning

Nytt för i år är att det kommer att anordnas gemensamma träff ar på några 
olika platser under året. Först ut är Blomningsdagen på Rånna, Skövde.

Tipspromenad + lotteri.
Guidning i visningsträdgården kl 11
Naturvandring med 
Naturskyddsföreningen kl 10:30 och 12

Gillesaktiviteter för Skaraborg och Väst

Tisdag 8 maj i Skara kl 13 på Hushållningssällskapet
Stämmoförhandlingar, Gästföreläsare Finn Bitsch Björklund 
Utdelning av belöningar
Vi sätter stort värde på Din närvaro. Varmt välkommen!
Christer Eliasson, Ordf      Monica Andersson Skall, Vd

Hushållningssällskapets Årsstämma

Ta med hela familjen till en härlig vårdag på Rånna i en tid då Billingen är som 
vackrast. Det blir i sedvanlig ordning försäljning av blommor, hantverk och 
närproducerad mat. Tänk på att ta 

med kontanter!

Fri entréBlomningsdagen p  R nnaBlomningsdagen p  R nna
20 maj kl 10-13


