Hovenäsdagen den 28 juli 2018
Detaljerat program
Guidad tur ”Så var det förr”

Denna gång begränsar vi vår guidade vandring till den västra delen av Hovenäset. Vi samlas
och startar klockan 10.00 från torget och avslutar vår vandring med gemensam fika vid
kapellet. Sonja Arvidsson är vi guide. Beräknad tid: 1 timma.
Utställningen ”Konst från Näset”

På utställningen visar ett antal hovenäsbor upp sin konst och sitt konsthantverk. Klockan
10.30 invigs utställningen och vernissage hålls mellan klockan 10.30 och 11.30. Under dagen
håller utställningen öppet även mellan 14.30 och 16.30. Utställningen pågår också under
söndagen och måndagen mellan klockan 17.00 och 20.00.
Aktiviteter i parken

Mellan klockan 12.00 och 14.30 pågår en rad aktiviteter i Östra parken. Vi startar med allsång
under Janne Steens ledning och fortsätter med magi både för barn och vuxna med hjälp av El
Mago (eller Ingmar Söhrman som han heter i vanliga fall).
Efter trollerierna blir det korvfika, dragkamp och så avslutar vi med kolaregn.
Invigning av Spruthuset

Efter en hel del arbete, under ledning av Lars Almkvist, så börjar vår nya föreningslokal och
vårt Bildarkiv ta form. Även om det återstår en hel del arbete innan allt är på plats, så passar
vi på att klockan 16.00 inviga vårt fina hus och öppna för visning. Där kan ni också ta del av
årets bildarkivprodukt - tallriksunderlägg med bl.a. motiv från det gamla samhället.
Årsmöte

Som vanligt hålls på Hovenäsdagen Intresseföreningens årsmötesförhandlingar på Marinan.
Vi starar med fika klockan 16.30. Utöver de stadgebundna punkterna blir det information om
pågående arbeten, - bastu, kapellet, gästbryggor och en del mer.
Picnic på Marinan

Klockan 18.00 samlas vi för gemensam picnic. Ni tar med er vad ni vill äta och dricka.
Förhoppningsvis har grillarna då en glöd lämplig för grillning.
När korvarna eller annat gott kommit i magen blir det kolaregn och glass till barnen.
HSS klubbmästerskap

I år kan vi följa HSS klubbmästerskap för jollar och kölbåtar samtidigt som vi äter. Start och
mål sker utanför Marinan och första start blir klockan 18.30. Möjlighet finns att låna båt och
delta i tävlingarna. Kontakta i så fall ordförande Svante Nilo Bengtsson, 070-486 06 62.
Dans och mästerskap i räkskalning

I år dansar vi till levande musik. Vid c:a klockan 20.00 bjuder McAbel upp till dans och i
första pausen återupptar vi en tradition. Under en rad år skalades det räkor på Abbas fabrik i
Hovenäset och nu tar vi upp den tråden genom att tävla i räkskalning. Även barnen kommer
att aktiveras i pausen och tävla. Nu passar vi också på att uppmärksamma de bästa HSSseglarna.
Sen fortsätter vi att dansa så länge vi orkar. Även om McAbel går hem före midnatt, så finns
ju Spotify och vår nya ljudanläggning på plats.
Välkomna
Hovenäsets Intresseförening

