Lördag 27 juni kl 9 Slåttergille på Snarve. Ta gärna med lie
och räfsa. Gratis slipning. Kaffe ute.
Söndagarna 5 juli – 9 aug Sommaröppet på Högan eller
Snarve kl 14-17 med program kl 15. Utställningar på Högan.
Servering på den aktuella platsen. Se kommande samlingsannons!
Se kommande meddelanden om jordgubbsfesten med
underhållning!
Söndag 16 augusti kl 14 Snarvedagen. Friluftsgudstjänst
med Edsbergs församling. Britta Hammarbacken berättar
om en gammal bergsmansgård i Tryggeboda. Kaffe kommer
att serveras, men ta gärna med egen kaffekorg!
Söndag 4 oktober kl 18 Bygdeafton i Brostugan i Brotorp.
»Vad våra ortsnamn berättar« – Per-Axel Wiktorsson om de
lokala ortsnamnen. Servering.
Torsdag 22 oktober kl 19 Brigidaafton i Kvistbro församlingsgård. Mait Edlund berättar om sina 27 år på Nerikes
Allehanda.
Söndag 13 december kl 18 Luciafirande i Kvistbro kyrka i
samverkan med Knista församling. Underhållning och
kaffeservering i Församlingsgården.

Förslag till styrelse år 2009
Jörgen Nyström, ordförande ........................................0585-109 59
Sören Klingnéus, vice ordförande............................. 019-22 41 78
Gunilla Ljungstedt, kassör..............................................0585-250 29
Rasmus Axelsson, sekreterare ......................................0585-200 76
Ragnar Andersson, ordinarie ........................................0585-201 23
Karl-Erik Eriksson, ordinarie...........................................0585-108 36
Sonja Eriksson, ordinarie ................................................0585-108 36
Kenneth Gunnarsson, ordinarie...................................0585-250 88
Per-Arne Gustavsson, ordinarie ...................................0585-281 15
Lena Rensmo, ordinarie ................................................ 019-22 40 54
Lars Andersson, ersättare...............................................0585-107 40
Elisabeth Berg, ersättare.................................................0585-109 06
Elisabeth Björsell-Östling, ersättare ......................... 019-29 13 22
Iris Sernander, ersättare..................................................0585-107 95
Leif Sernander, ersättare ................................................0585-107 95
Sigurd Paulsson, ersättare .............................................0585-102 86
Göran Östling, ersättare................................................ 019-29 13 22

Bli medlem
Vill du bli medlem i Västernärkes hembygdsförening sätter
du in 100kr på plusgiro 17 50 11-6. Skriv ditt namn och adress men gärna också ditt telefonnummer och din e-postadress på inbetalningen. Vill du ge ett bidrag till föreningens
verksamhet kan du använda samma konto som ovan.

VÄSTERNÄRKES
HEMBYGDSFÖRENING

Vy från Edsbergs Sanna på 1950-talet. Den nuvarande gården
byggdes 1909 på platsen för bl.a. Edsbergs tingshus och
Edsbergs Sanna gästgivargård. Illustration Gösta Ottosson.

PROGRAM FÖR ÅR 2009

Bästa hembygdsvän!
Västernärkes hembygdsförening bildades vid ett möte i Fjugesta tingshus den 11 jan 1929. De 24 deltagarna alla män
och under ledning av distriktsveterinär Joel Ekelund förband
sig var och en att betala in 100 kr som en grundplåt till föreningens kassa. Det beloppet motsvarar drygt 2 600 kr i dagens penningvärde så det handlade alltså om en ganska stor
insats från den enskilde. Med tryggad ekonomi gick man vidare och beslutade om stadgar och styrelse och sakta men
säkert utvecklades verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
Vår förening firar alltså sitt 80-årsjubileum innevarande år.
Det kommer bl.a. att uppmärksammas i samband med att
Örebro läns hembygdsförbund genomför sin årsstämma på
Sparbanksbörsen i Fjugesta lördagen den 16 maj, ett arrangemang som vår förening tillsammans med andra hembygdsföreningar i Lekeberg står ansvarig för.
Förutom årsmötesförhandlingar kommer olika programpunkter, bl.a. resor till olika intressanta platser i vår kommun
att erbjudas stämmodeltagarna.
Styrelsen överlämnar härmed programmet för årets aktiviteter. Till sin form följer det vårt traditionella mönster med
nationaldagsfirande, midsommar osv. I det avseendet är det
viktiga uppgifter som föreningen har som traditionsbärare
för bygden. Nytt för i år är att några av sommarens träffar

med söndagsöppet kommer att äga rum på kaplansgården
Snarve som vi tycker bör lyftas fram mera i vår verksamhet.
Den tekniska utvecklingen har varit fantastisk under de 80
år som föreningen verkat. Idag har den digitala kommunikationen erövrat samhället och vi kan inte stå utanför. Vår
hemsida med adress www.hembygd.se/orebro/vasternarke
ska utvecklas för att i än högre grad svara emot de förväntningar som ställs.
Avslutningsvis – föreningens grundare var frikostiga med
sitt stöd. Underhåll av två gårdar, lokalhyra för arkiv och
mycket annat tär på kassan. Frivilliga gåvor tas alltså emot
med tacksamhet! Väl mött till ett nytt hembygdsår!
Styrelsen

Våra anläggningar
Västernärkes hembygdsförening bedriver verksamhet på tre
olika platser – Högans hembygdsgård, Snarve kaplansgård
och arkivet på Östra Långgatan 12 i Fjugesta. Arkivet är normalt öppet på fredagar kl 17-20 med undantag för sommaren och under helgdagar.
Vid Högan finns också en levande smedja där du kan lära
dig smide på traditionellt vis. Kontakta Jan-Olof Malm på
telefon 0585-100 45 för mer information!

Lördag 28 mars kl 17 Årsmöte i Lindens samlingssal. »De
fyra årstiderna« – Bengt Sjölund visar ett bildspel till klassisk
musik. Servering.
Fredag 17 april kl 19 Bygdeafton i Kräcklingegården. »Hur
skapar vi stolthet i Lekeberg – vår plats på jorden« – Rolf
Jansson om mediebrus och nyhetsvärdering.
Lördag 9 maj kl 11-15 Vikinga- och medeltidsmarknad på
Högan. Medverkan av elever från årskurs 4. Lekar och enkel
servering.
Onsdag 13 maj kl 9 Samling på Högan för städning. Eventuellt kommer vi även städa på Snarve denna dag.
Lördag 16 maj Länets hembygdsförbunds årsstämma på
Sparbanksbörsen med förhandlingar och utflykter.
Lördag 6 juni kl 15 Nationaldagsfirande på Högan. Knistakören sjunger. Tal av Gunilla Pihlblad, sång av Ingemar
Bengtsson. Prisutdelning i skolornas teckningstävling.
Torsdag 18 juni kl 18 Majstången kläds på Högan.
Fredag 19 juni kl 15.30 Midsommarafton på Högan. Danslekar med Maj Fryxell och Elisabeth Rundberg, tipspromenad och tombola. Gillesdanser med Piga och dräng kl 16.30.
Servering.

