
                                Årsprogram 2021
Årsprogrammet är i skrivande stund inte helt klart, men här presenterar vi huvuddragen. 
Ytterligare tider för öppethållande kan tillkomma. Se vår hemsida www.morlanda.org för 
information samt ändringar och tillägg i vårt program.

Årets program innehåller flera nyheter.
Helt omgjord utställningslokal på plan 2 i museet.
Vi har där skapat en helt ny utställningsmiljö. Där finns en läshörna med tillgång till 
litteratur, fotoalbum och klippböcker. Årets premiärutställning handlar om familjen Eliasson;
Simon, Maria och deras dotter Augusta, som var den sista person som bodde i huset. Med
dokument, bilder och personliga brev skapar vi en bild av livet för Augusta från efterlängtat
barn till ensamhet och fattigdom.
Museets nya trädgård är alltid öppen. Välkommen att slå dig ned en stund.

Fredag 2 april, lördag 24 april och lördag 29 maj kl 11-14
Museet öppnar upp för besökare. På premiärdagen finns det äggost.

Lördag 26 juni  kl 11-14
Museet och sjöboden sommaröppnar och har öppet alla lördagar fram tom 28 augusti. Vi 
öppnar upp vår nya utställning på plan 2.

Lördag 17 juli kl 11-14 Museets dag
Vi visar våra samlingar och bjuder på sillmacka.

Söndag 18 juli kl 10-12
Torpvandring i Storehamn under ledning av Anders Bertrandsson som då också informerar
om det påbörjade arbetet med torp- och kvarninventering omfattande hela Orust. 
Samling vid infarten till Månsemyr. Deltagaravgift 40 kronor.

Lördag 24 juli kl 11-14
Denna lördag finns möjlighet att smaka den goda Augustakakan.

Söndag 1 aug kl 10-12
Skvaltkvarnen i Bro öppen för visning. Om möjligt genomförs även en bäversafari med 
vandring upp till Vassdalsvattnet under sakkunnig ledning. Deltagaravgift 40 kronor.

Lördag 14 aug kl 11-14
På museet presenteras, under festliga former, Morlandakalendern för 2022.

Lördagarna  20 och 27 november kl 11-14 har vi Jul på museet
Glögg och pepparkakor serveras. Försäljning av kalender 2022.
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