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TILL LÄSAREN  
 
För 44:e gången har vi i Edefors Hembygdsför- 

ening nöjet att publicera ”Glimtar från Edefors- 

bygden”. Artiklarna är som i tidigare utgåvor,   

en blandning av händelser och bilder från år   

som gått och i nutid. 

För bidragen till årets upplaga vill vi framföra  

föreningens tack och hoppas att viljan att dela 

med sig av bygdehistoria, dikter och berättelser, 

också förverkligas i kommande upplagor. 

 

Som författare ansvarar du själv för innehållet i insända artiklar.  

 

Föreningens verksamhet är rätt omfattande och även du kan få medverka i det 

arbetet. Bland annat genom medlemsavgiften som är 50 kr per år för enskild och 

100 kr för familj. Har du inte fått inbetalningskort är det lämpligt att sätta in 

beloppet på föreningens plusgiro 4319212-9.  

 

Ur verksamhetsplanen för 2015 kan nämnas: ”Glimtar från Edeforsbygden” ut- 

kommer i samband med Haradsdagen i juni.     

Vi planerar friluftsgudstjänst och fest på Kläppgården, midsommardagen i sam- 

arbete med Harads Byaförening. Kläppgården med hembygdsmuseum kommer 

att, efter önskemål, ta emot besökare under sommaren. 

 

Sommarserveringen på Laxholmen håller öppet från midsommarafton till 2/8, 

med musikunderhållning alla lördagar 14.00 samt även gudstjänst kl. 12.00 på 

avslutningsdagen. Vattenfall med Mats Karström arbetar vidare med Värnom-

råde Laxholmen. 

Byavandring och höstfest är också planerade samt en ”brasafton” i november 

med presentation av besökarnas egen musik. 

Ovanstående och eventuellt tillkommande aktiviteter kommer att affischeras. 
 

Adresser: 

Ordförande:    Anders Johansson, Nygårdsvägen 3, 96024 Harads. 

                        Tfn 0928-10442; 070-5335569 E-post: johansson.valskog@spray.se  

Kassör:            Eva Larsson, Skomakarvägen 8,  96024 Harads 

                        Tfn 0928-10228; 070-3400228  E-post: evabrittl.larsson@gmail.com 

Sekreterare:    Ingrid Bergman, Betsvägen 35, 96024 Harads. 

                        Tfn 0928-10041; 070-3162141  E-post: ingrid.b.092810041@telia.com 

Vår hemsida: www.edefors.se 

 

Edefors Hembygdsförening, arbetsgruppen för “Glimtar från Edeforsbygden”. 

                                                                                             Bernt Rutström   

När vi nu donat klart med årets 

Glimtar och fått utgåvan i hamn,  

hoppas vi att inga osedda brister 

kommit med, eller orätta namn. 

 

Men om så skulle vara fallet att 

Du som läsare anträffar fel,  

ber vi så mycket om tillgift för 

egen och för bidragandes del. 

                                          Red. 
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