TILL LÄSAREN
Edefors Hembygdsförening har åter nöjet att
ge ut ”Glimtar från Edeforsbygden” som nu
är den 46:e årgången. I likhet med tidigare utgåvor, en mix av nya och gamla händelser och
bilder som speglar nutid och år som gått.
Arbetsgruppen för Glimtarna är tacksam för
bidragen till årets upplaga och förväntar sig att
viljan att dela med sig av bygdehistoria samt
dikter och berättelser, också ska förverkligas i
kommande upplagor.

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.

Författare ansvarar själva för innehållet i insända artiklar.
Föreningens verksamhet är rätt omfattande och även Du kan få medverka i det
arbetet. Bl.a. genom att efterkomma uppropet ovan, eller via medlemsavgiften
som är 50 kr per år för enskild och 100 kr för familj. Har du inte fått inbetalningskort kan det vara enklast att sätta in det beloppet på föreningens bankgiro
378-0277
Ur verksamhetsplanen för 2017 kan nämnas: ”Glimtar från Edeforsbygden” utkommer i samband med Haradsdagen i juni. Hembygdsfest på Kläppgården är
planerad midsommardagen i samarbete med Harads Byaförening. Kläppgården
med hembygdsmuseum kommer att, om så önskas, vara tillgänglig för besökare
under sommaren.
Sommarserveringen på Laxholmen håller öppet från midsommarafton till 6/8,
med musikunderhållning alla lördagar 14.00. Även gudstjänst kl. 12.00 näst sista
söndagen, alltså den 30/7. Vattenfall fortsätter arbetet med ”Värnområde
Laxholmen” tillsammans med Mats Karström, Naturskyddsföreningen.
Byavandring och höstfest är också planerade samt ”brasafton” i november med
presentation av besökarnas egen musik. Programändringar kan inte uteslutas.
Ovanstående och eventuellt tillkommande aktiviteter kommer att affischeras.
Adresser:
Ordförande:

Anders Johansson, Nygårdsvägen 3, 96024 Harads.
Tfn 0928-10442; 070-5335569 E-post: nygardsvagen@telia.com
Kassör:
Inga-Lisa Öhrvall Nygårdsvägen 2, 96094 Harads
Tfn; 073-8276075 E-post: ingalisa.ohrvall@gmail.com
Sekreterare: Ulla Hellström, Ö. Svartlå 53, 96198 Boden
Tfn 0928- 40019; 070-6069392 E-post: ullahellstrom@telia.com
Vår hemsida: www.edefors.se

Edefors Hembygdsförening, arbetsgruppen för “Glimtar från Edeforsbygden”.
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