Abildsbladet. Lite text och bilder från föreningens verksamhet 2016.
Hembygdsföreningen började årets program den 15 januari med som vanligt en trivselkväll i bygdegården tyvärr saknas
bilder från detta tillfälle.

Årsmötet den 30 mars började med sedvanliga förhandlingar, Charlotte Lindgren och Gert Ahlqvist utsågs till föreningens
första hedersmedlemmar som tack för deras stora dokumentationsarbete, Pär Connelid visade bilder och berättade om Abild
i en svunnen tid, slutligen var det då dags med boksläpp för Kyrkogårdsboken.

Den 21 maj var föreningsmedlemmarna inbjudna till Marianne och Peo Davies bostad som en gång var vår skola,
en trevlig eftermiddag med många minnen.

Bussresan den 1 juni 2016 gick till Ingemar Ahlqvists Bil - Musik och Leksaksmuseumet i Rydaholm där deltagarna fick en
fantastisk guidning av ägaren, efter besöket på museumet var det dags för lunch på Rydaholms värdshus innan färden gick
vidar mot Järanäs.

På vägen mot Järanäs stoppades bussen, det var en av Gustav Vasas knektar som ville förhandla med oss och till slut gav vi
vika när vi blev lovade eftermiddagskaffe, den barska knekten visad sig vara Göte Karlsson som var förklädd till Gustav
Vasas soldat, en rolig överraskning.

När vi kom fram till Järanäs blev vi mottagna på ett fantastigt sätt av familjen Karlsson ägare till gården samt familjen Wallin
som bor i Unnaryd, här blev vi till att börja med serverade kaffe med fantastiskt goda kakor.
Vi fick också tillfälle att plantera ett persiketräd bara det en upplevelse.
Som avslutning blev vi guidade av Götes son som berättade om industrierna i Unnaryd.
Den 21 juni gjordes ett studiebesök på vindkraftparken Högabjär tyvärr saknas bilder från detta tillfälle.

Den 20 augusti deltog Abilds hembygdsförening i kretsens firande av hembygdsrörelsen 100 år.

Den 17 september var det dags för årets sista programpunkt ett studiebesök i Sibbarp vi blev guidade av Bengt Svensson och
Hans-Olof Inghammar ett mycket intressant besök tyvärr var uppslutningen mycket dålig.

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret.
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