
  Sidan 1 av 1 

 

 

 

 

 
Vår bakgrund 
Hofslätts Hembygdsförening bil-
dades 1968 och har   bl a som mål 

att ”värna om och vårda hembyg-

dens miljö och dess kulturarv…”. 
Detta vill vi nå genom  att öka 

kunskapen om och känslan för 

hembygdens värdefulla traditioner. 
Föreningen är öppen för alla som 

sympatiserar med vår målsättning.  

 

Här finns vi 
Vi håller till i den fina hembygds-

parken vid Dammgatan i Hovslätt. 
Där finns den trevliga ”Ladan”, där 

vi har många av våra arrangemang. 

I hembygdsparken, som genom 
åren har kommit att bli en naturlig samlingspunkt för 

Hovslättsbor och andra intresserade,  finns också flera 

gamla byggnader som visar hur det kan ha sett ut förr. 

En av dessa är 1700-talstorpet Flugebo, som ursprung-
ligen stod på området Hovslätts Ängar.  

 
Vandringsleder 
Hembygdsgården är utgångspunkt  för vandringsleder 
i ett härligt naturområde vid Tabergsån. Det är också 

mycket populärt att vandra upp till Hassafall, ett im-

ponerande vattenfall som rinner från våtmarkerna vid 
Dumme mosse genom Hovslätt och vidare till Vättern.  

 
 

Några höjdpunkter under året 
Vi hälsar vårens ankomst på valborgsmässoafton 

varje år. Det är ett samarbete mellan SMU-scouterna 

och hembygdsföreningen, ett arrangemang  som inle-
der vårens och sommarens festligheter. 

Under våren och hösten inbjuder föreningen till 

Hembygdskvällar i ”Ladan”, där vi får besök av nå-
gon intressant föredragshållare. Servering av kaffe 

med småländsk ostkaka uppskattas också av publiken.  

 Midsommarfest firas varje år sedan 1968. Det är 

ett arrangemang som brukar samla stor publik och 

som innehåller programpunkter med scenframträdan-

den av  artister och uppvisning av folkdanslag. Lekar 
kring midsommarstången är ett givet programinslag. 

Sommarkvällar vid Hembygdsgården är ekume-

niska träffar onsdagar under juli månad. Då bjuder 

Hovslätts kyrkor på tal, sång och musik, medan hem-
bygdsföreningen står för kaffeservering. 

 Samtal vid kaffet har blivit ett uppskattat inslag i 

vår verksamhet. Första torsdagen i månaden höst och 
vår samlas vi i Ladan och får höra intressanta personer 

berätta om sitt liv. Givetvis blir det fika också!  

 
Vill du bli medlem? 
Vi är ca 500  medlemmar och vill gärna ha med dig 

som är intresserad av vår hembygd. Kontakta ord-

föranden Lennart Lindström, telefon 073-0870041, 
eller skicka in en ansökan om medlemskap. Ansök-

ningsblanketten hittar du på hemsidan. Fyll i och sänd 

den till @gmail.com. Välkommen!. 
 

Om föreningen…. 
 Hofslätts Hembygdsförening 
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