Söndag 14 augusti kl 14 Snarvedagen. Friluftsgudstjänst
med Edsbergs församling. Maj Fryxell och Wivi Eriksson
underhåller. Kaffe kommer att serveras, men ta gärna med
egen kaffekorg!
Måndag 22 augusti kl 19 Bygdeafton i Tångeråsa bygdegård. Sören Klingnéus föreläser om 1600-talets säteribildningar med utgångspunkt i Trystorp och Riseberga. Servering.
Lördag 10 september kl 13-16 Smedjans dag på Högan.
Söndag 11 september Kulturarvsdagen uppmärksammas.
Lördag 22 oktober kl 16 Brigidadagen i Kvistbro församlingshem. Gunnela Björk föreläser om »Kvinnor och politik det går aldrig!« Servering.
Lördag 12 november kl 11-16 Arkivens dag i hembygdsarkivet i Fjugesta.
Tisdag 13 december kl 18 Luciafirande i Kvistbro kyrka i
samverkan med Knista församling. Servering i församlingsgården efteråt.
Programpunkter som saknar exakt innehåll eller tidsangivelse presenteras närmare i lokal dagspress och på vår hemsida i nära anslutning till evenemanget.
www.vasternarke.se

Styrelse för år 2010
Jörgen Nyström, ordförande.....................................0585-109 59
Sören Klingnéus, vice ordförande..........................019-22 41 78
Gunilla Ljungstedt, kassör.........................................0585-250 29
Sven Söderström, sekreterare...................................0585-107 51
Rasmus Axelsson, ordinarie.......................................0585-200 76
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
Göran Östling, ersättare.............................................019-29 13 22
Omslaget föreställer en grupp mjölkningselever med spannar för drygt 100 år sen. Bilden ska ha tagits i Brotorp 1911
av den välkända fotografen Sophie Jansson i Fjugesta.
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Program för verksamhetsåret 2011

VÄSTERNÄRKES
HEMBYGDSFÖRENING

VÄSTERNÄRKES
HEMBYGDSFÖRENING
Västernärkes hembygdsförening bildades år 1929 och vi
har idag cirka 500 medlemmar. Föreningen arbetar för att
bevara och levandegöra västra Närkes historia. Vi äger
hembygdsgårdarna Högan och Snarve samt har ett arkiv i
Fjugesta.

Kära hembygdsvän!

Program

I dikten »Blommornas förtrupper« synliggör Jeremias i
Tröstlösa sin längtan till våren genom dessa rader.

Lördag 26 mars kl 17 Årsmöte i Lindens samlingssal med
servering och nyckelharpmusik.

»Vitsippan ej har så brått, som hennes syster i blått.
Men när hon kommer med fart, mattan väver hon snart...«

Torsdag 14 april kl 18.30 Bygdeafton i Knista sockengård.
Kvällen inleds med besök i fattigstugan. Anne-Marie Lenander ger en inblick i forna tiders fattigvård i föreläsningen
»Var socken skall föda sina egna fattiga«. Servering.

Minnet av Jeremias i Tröstlösa, alias Levi Rickson, har de
senaste åren upplevt en renässans genom nytolkningar
och tonsättningar framförda av Jeremias Session Band.

Vi är en ideell förening som drivs av och är helt beroende
av våra medlemmar. Vi tar tacksamt emot all hjälp – såväl i
form av arbete som rent ekonomiska bidrag!

Inte bara »Lekebergsbron« utgör en koppling till Västernärke hos honom – han tyckte att Skoftesta gård i Kräcklinge
var »den vänligaste bland Nerikes alla vänliga herrgårdar«.
Där fanns också förebilden till hästen i dikten »Min lilla Travalätt«. Vi västernärkingar delar Jeremias längtan till våren
även detta år, efter en synnerligen kall och snörik vinter.

Vill du bli medlem i Västernärkes hembygdsförening sätter
du in 100 kr på plusgiro 17 50 11-6. Skriv ditt namn och adress samt gärna ditt telefonnummer och din e-postadress
på inbetalningen. Om du vill lämna en gåva till vår verksamhet använder du samma plusgirokonto som ovan.

Årstiderna har sin gilla gång, så också livet. Förra året förlorade vår hembygdsförening en verklig förgrundsgestalt,
då Sigurd Paulsson avled 90 år gammal. Hans betydelse för
föreningen går egentligen inte att fånga i ord och hans insatser har varit ovärderliga.

Besök vår hemsida för mer information!

Vi saknar dig, Sigurd!
Styrelsen
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Lördag 7 maj kl 11-15 Vikinga- och medeltidsmarknad på
Högan. Medverkan av elever från årskurs 4. Lekar och enkel
servering. Smedjan öppen.
Måndag 6 juni kl 15 Nationaldagsfirande på Högan. Knistakören sjunger. Tal av Rolf Jansson. Musikunderhållning.
Prisutdelning i skolornas teckningstävling.
Torsdag 23 juni kl 18 Majstången kläds på Högan.
Fredag 24 juni kl 15.30 Midsommarafton på Högan.
Danslekar med Cenneth Lundholm och Elisabeth Rundberg, tipspromenad och tombola. Gillesdanser med Piga
och dräng i Lanna sväng kl 16.30.
Från 3 juli till 7 augusti har vi sommaröppet på Högan
eller Snarve enligt särskilt program. Tid för jordgubbsfesten på Högan meddelas senare.
www.vasternarke.se

