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Välkommen till Edefors Hembygdsförening och till vår 
tidskrift ”Glimtar från Edeforsbygden” 
 

Vår bygds historia och nutid kan Du läsa och följa 

i vår skrift ”Glimtar från Edeforsbygden”. Årets 

upplaga, 36:e årgången, hoppas vi ska vara 

läsvärd och därmed väcka intresse för 

hembygdsföreningen. Föreningens verksamhet är 

omfattande. Hembygdsgården, Kläppgården med 

bygdemuseum, som har ca 300 föremål, är sevärd 

och informerande. På Laxholmen, en av bygdens 

intressanta och vackraste platser med byggnader 

från 1700-talet, bedriver föreningen café under 

fem sommarveckor fr.o.m. midsommar t.o.m. sista söndagen i juli. 

För 2007 fram till kommande årsmöte har Hembygdsföreningen följande 

verksamhetsplan: 

 Vis- och lyrikafton 16 februari.  

 Fettisdag med skolans elever 20 februari.  

 Årsmöte med vårfest söndag 25 mars.  

 Årets ”Glimtar” utkommer i juni. 

 Sommarcafé på Laxholmen 22/6 – 29/7.  

 Hembygdsfest på Kläppgården midsommardagen 23 juni. 

 Turistbyrå och hembygdsmuseum på Kläppgården 25/6 – 29/7. 

 Byavandring i augusti. 

 Höstfest med surströmming i oktober. 

 Brasafton med presentation av besökarnas egen musik i november. 

 Fettisdag med skolans elever i februari 2008. 

 Vis- och lyrikafton februari 2008. 

 Vårfest i samband med årsmöte mars 2008. 

 Ev. tillkommande aktiviteter affischeras.  

 Cirkelverksamhet under hela året. 
 

Medlemsavgiften är 50 kr för enskild och 100 kr för familj. 

Vi tar fortfarande emot gamla bruksföremål, foton m.m. antingen som gåva eller 

deponering. Vi önskar också medverkan med artiklar och dikter till kommande 

”Glimtar”. 

Du är välkommen som medlem i vår förening! 
Adresser: 

Ordförande:   Karl Göte Granström, Forsnäs, 960 24 Harads. Tfn 0928-30020  

Kassör:    Sten Berg, Krokbäcken 1, 960 24 Harads. Tfn 0928 - 31018 

Sekreterare:   Ingrid Bergman, Betsvägen 35, 960 24 Harads. Tfn 0928 - 10041
  

Edefors Hembygdsförening 

Arbetsgruppen för ”Glimtar från Edeforsbygden” 

Eric Stenberg 

 
Var så goda, vår publikation 
i blott trehundra exemplar. 
Men med en god motivation 
att hylla bygdens flydda dar,  
och vad de betytt… 
Men också lite nytt… 
Det är ”Glimtar”- tradition. 

                 Red. 


