
Hej och välkomna till ett nytt år som har börjat lika bra som förra vintern. 
Om man gillar kyla och snö är denna vinter perfekt. Vi minns förra årets 
snökaos och långa väntan på vår och nu är vi där igen.  Efter en lång vinter 
med mycket snö kan vi se fram emot en ny vår. Nya aktiviteter ska sprida 
glädje och kunskap om vår del av Tjustbygden. Programmet innehåller 
som vanligt många traditionella aktiviteter med en blandning som passar 
alla medlemmar. Året som gick har bjudit på mycket aktiviteter som var 
och en har givit besökarna förnöjsamma upplevelser.     
     Sedvanlig kulturvandring i maj blev denna gång i Dröpshult, där vi 
började vid gården. Ägaren Carl Aschan berättade lite om gården historia 
och om hur produktionen är idag. Därefter körde vi till en skogsväg och 
gick vägen fram till torpet Oxhagen. Därefter körde vi till det gamla 
Trädgårdstorpet som ligger vackert vid Dröshultegöl. På försök var vi 
under året med på ”turista hemma” som är en chans för alla i Tjust uppleva 
något nytt. Midsommarfirandet var som vanligt välbesökt med musik och 
dans. Stången var som alltid majad med löv från Svinnersbo och fylld med 
vackra blommor. Lotterna hade en strykande åtgång och vinsterna var 
skänkta av företag och privatpersoner.  Friluftsgudstjänsten hölls i vanlig 
ordning i samband med en hembygdsdag. Hösten avlutades i oktober med 
föreningens 50 årsfest på Värdshuset Hjorten.   
     Turista hemma är ett arrangemang av Västerviks turistbyrå. Vår 
medverkan blev blygsam och några få personer hittade ut till 
hembygdsgården. Här kunde man förnöja sig med att titta in i Sjöliden och 
dricka kaffe och köpa lotter och växter. Denna första helg i juni var det 
fullt med stora aktiviteter i hela Tjust och publiken räckte kanske inte till 
alla små deltagare.    
     Jubileumsårets höjdpunkt var festen på Värdshuset Hjorten. Vi blev 
serverade god mat och för underhållningen stod Marcus Brännström som 
sjöng skillingtryck. Därmed är året avslutat och det känns bra att allt 
återgår till det normala eller det kan man kanske inte kan säga. Föreningen 
har ett antal fasta programpunkter som lockar många besökare. Styrelse 
och medarbetare gör alltid sitt bästa för att medlemmarna ska trivas. I år 
ser därför programmet ut på ett annat sätt än förra året.  
     Bilden på framsidan av bladet är från den nya hemsidan. Där kan 
medlemmarna från hela Sverige och världen se fler bilder och få  
 
information om vad som händer i Törnsfall. Något bra som händer är att 
kultur- och fritidsnämnden har genomfört flera möten med 
hembygdsföreningarna i Tjust. Det tycker vi är positivt och har gett nya 

ideér om framtiden. Man behöver leta nya vägar och samla kraft att 
genomföra aktiviteter i samråd med andra hembygdsföreningar. Vi får 
snart se vad det innebär för oss och det kommer säkert synas i annonser 
och reportage i lokaltidningarna.    
     Hemsidan har ändrat utseende och där hittar du mer information om 
föreningen. Vi kommer att löpande ge medlemmarna mer information 
om vad som händer och visa fler bilder än tidigare. 
 
     Stort tack riktas också till alla hjälper till vid olika arrangemang 
som hembygdsföreningen ordnar med. En del av verksamheten går ut 
på att ordna lotterier. Det görs vid årsmötet och sommarens aktiviteter 
och höstens kulturafton. Det kan inte sägas många gånger nog, men 
tack till alla som genom åren har skänkt vinster och Ni vet att behovet 
kommer alltid att finnas även i fortsättningen.   
Välkommen till årets aktiviteter som presenteras här nedan.        

Anders Johansson 
 
 
Årets program 
 
  7 maj Kulturvandring på gamla kyrkvägen mellan Falla såg & 
 kyrkan. 
24 juni Midsommarfirande vid Sjöliden. Majning av stången  
 kl. 10.00. Dansen börjar kl. 16.00. Avslutning med 
 musikgudstjänst i kyrkan kl. 18.00 
  9 juli Loppis vid Sjöliden.  
  7 augusti Hembygdsdag med friluftsgudstjänst vid Sjöliden 
november Kulturafton i Averum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Styrelsen består av: 
 
Ordförande   Sekreterare 
Anders Johansson  Elisabeth Hjortvid 
Kålåker Lindhult  Ärnäs 
593 95  VÄSTERVIK  593 96  VÄSTERVIK 
tel. 0490/400 84  tel. 0490/240 30 
 
Vice ordförande  Kassör 
Tord Petersson  Vanja Matsson 
Överby   Almvik Skogsgläntan 
593 95  VÄSTERVIK  593 95  VÄSTERVIK 
tel. 0490/420 47  tel. 0490/400 38 
 
Intendent   Suppleant 
AnnaMaria Jakobsson  Katarina Lavén- Schultz 

Hallströmsgatan 6  Vångsunda, ÖDINGSHOLM 1 
593 22  VÄSTERVIK  593 95  VÄSTERVIK 
0490/241 20   0490/420 21 
 
Suppleant 
Christina Olsson   Besök gärna vår hemsida: 
Hjortkullen 
593 95  VÄSTERVIK  www.tornsfalls.se 
tel. 0490/241 29 
 
 
E-post skickas till: tornsfall.hembygd@telia.com 
 
Årsavgiften är 100 kr och betalas in på plusgiro 43 05 20 – 7 
 
 
Välkommen som medlem och tack för ditt stöd ! 
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Törnsfalls Hembygdsförening 

Sjöliden, fattighuset. På bilden ses även Averums ladugård, svinhus 
samt mjölkbord. Törnsfalls kyrka i bakgrunden. Foto 1920-talet 
 
 
 
 
 


