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Hej Norrbobor!
Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till
kommande Norrbonytt genom att e-posta
L.holmberg@yahoo.se eller ringa 072-5465621
Vi tar gärna emot information, kåserier,
berättelser, intervjuer med intressanta Norrbobor
mm.
På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen
Norrbovänner. Välkomna dit!

Norrbo IF informerar

HÖSTVANDRING NORRBOLEDEN
Lördag 17/9 kl. 9.00
Start och mål vid Norrbo hembygdsgård i
Gammelsträng. Vandra i din egen takt 13 km runt
byn längs både södra och norra Dellen med vackra
vyer i varierad natur.
Fika vid Långharpa och frukt och dryck på
Josefsberg samt soppa med hembakat bröd o
dryck, kaffe/te och kaka vid Hembygdsgården.
Den fantastiska utsikten ingår i priset.
Pris 180 kr/vuxen, 90 kr/0-16 år.
Kommunanställda 90 kr.
Inbetalas till bg 5828 – 5057. OBS nytt bg-nr.
Anmälan senast 13/9 till 070-539 39 99 ,
070-353 79 71 eller norrboif@norrbo.nu
Välkomna önskar Norrbo IF!
Lek för barn
Tisdagar kl. 17.30 - 18.30 Homovallen
Start 30 augusti
Grupp 1 födda 2012 - 2013
Grupp 2 födda 2010 - 2011
OBS! En förälder ska vara med.
Prova på-orientering för barn
Onsdagar kl. 18.00 – 19.00
För barn födda 2007 - 2009
Start 31 augusti Homovallen
Motion för vuxna
Torsdagar kl. 18.30
Elljusspåret Gammelsträng
Start 1 september
Stavgång, löpning, m.m.
Första kvällen bjuder vi på korv med bröd
och visar gå-stavar.
Välkomna önskar Norrbo IF!

Hembygdsföreningen informerar
Vi har påbörjat arbetet med att röja runt de två
gamla (medeltida) ladorna som finns i socknen. En
står vid kyrkan och en står i Gammelsträng.
Diskussion pågår med Länsstyrelsen om
upprustning av husen.
Surströmmingsfest på Hembygdsgården blir det 7
september kl. 18. Tacos serveras som alternativ.
Anmäl er till Kristina Ingve på 070-7211776 så vi
vet hur många som kommer.
/Hembygdsföreningen

Återvinningsstation i byn?
Vill någon/några arbeta för att vi åter igen ska få
en återvinningsstation här i Norrbo? Hör av er till
redaktör Lisa så kan jag koppla ihop er. Reinor
Andersson har en del information som en sådan
grupp skulle ha nytta av.

Folkets hus föreningen informerar
Kassör, sekreterare och revisor sökes till Folkets
hus. Kassören har i uppgift att skicka ut räkningar
för bokningar, mm. Om kassören kan bokföring är
det ett plus. Just nu anlitas en
revisionsbyrå som kostar pengar. Revisorns
arbetsuppgift är att granska bokföringen.
Sekreterarens uppgift är att föra protokoll på våra
möten. Vi har ett årsmöte och några styrelsemöten
per år samt frivilliga uppdrag som hela styrelsen
deltar i.
Vill vi i byn ha kvar Folkets hus som en mötesplats
och chans till att hyra fina lokaler för olika

ändamål?
Hör av er till ordf. Andreas Olofsson tel. 0702708114 för mera info.
Ett bra sätt att stödja Folkets hus är att hyra
lokalerna. Vill ni hyra Folkets hus till fest, möten
och sammankomster, både privat och till
föreningar kontakta Andreas Norling tel. 0702253048 eller Cissi Persson tel. 070-2256483.

Norrbo byasällskap informerar
Trivselkväll med trubadur och mat på Folkets hus
den 1/10.
Mat och entré 150 kr/person, betalas i entrén.
Förbokning mat senast söndag 25/9. Ring eller
sms:a namn och antal matgäster till Andreas tel.
070-2708114.
Maten serveras kl 18-19.30, ni som inte vill ha mat
är välkomna från kl 20.
Vi önskar både nya och gamla medlemmar
välkomna!

Fler datum för syjunta
Höstens syjunta på Folkets hus är inbokad!
27/9
25/10
29/11
mellan kl. 18-21
Kostnad 30 kr/gång.
Fika bjuds!
Välkomna hälsar Eva Norling & Cissi Persson!

Inbjudan till möte med byalaget
BYALAGSMÖTE PÅ NORRBO FOLKETS HUS DEN 14
SEPTEMBER KL 18.30
Vad betyder det att vår facebooksida
Norrbovänner kontinuerligt får fler och fler
medlemmar? Vad är det ökande medlemsantalet
ett uttryck för? Självfallet är det så att både
sidmedlemmar som bor här och medlemmar som
har koppling hit, men nu bor på annan ort, vill
hålla sig orienterade om vad som är på gång i
Norrbo. Det är ju en av sidans viktigaste uppgifter;
att informera om lokala händelser och att göra det
möjligt för var och en att ställa frågor
och/eller berätta om egna initiativ av olika
slag. Men är det också ett uttryck för något
djupare än bara behovet av information? Handlar
det även om ett behov av att vara del av någonting
större, någonting gemensamt, någonting som
binder oss samman, oavsett om vi känner
varandra eller inte? Vi i byalagets styrelse tror att
det faktiskt förhåller sig på det sättet. Vi tror t ex
att de många frivilliginsatser som görs inom vårt
lokala föreningsliv är ett bevis på detta. Vi anar
också att det hos många finns ett
växande intresse för vår bygd och ett genuint
intresse att hjälpa till med ytterligare
frivilliginsatser. Men att det kanske saknas en
tillräckligt enkel metod för att koordinera sådana
insatser.
Nu bjuder vi in till höstens byalagsmöte för att
diskutera hur vi kan göra detta möjligt. Mötet
riktar sig främst till föreningarna och de som är
aktiva i föreningsarbetet. Men som vanligt är
byalagsmötet öppet för alla intresserade.

Som inspiration till diskussionen kommer vi att
informera om hur den s k Volontärbyrån jobbar.
Dess syfte är att göra det enkelt för människor att
engagera sig ideellt, med kortare punktinsatser
(exempelvis som att hjälpa till att sätta upp en
julgran mitt i byn) eller ett lite längre åtagande
inom en förening (utan att man för den skull
behöver vara med i föreningens
styrelse). Kanske kunde något
av Volontärbyråns modell fungera också hos oss,
så att den lokala kompetensen i Norrbo blir
ännu bättre tillvaratagen och samtidigt synliggjord
för alla.
Vi har också förstått att det finns ett växande
intresse för hur livet tedde sig här i Norrbo i lite
äldre tider. Och då menar vi inte 1700- och 1800talet, utan tiden strax före och efter andra
världskriget, fram till 1970- och 80-talen, innan
strukturomvandling och globalisering förändrade
samhället i grunden. Vi har därför bett Yngve
Olsson att komma till mötet och berätta om sina
många år som fotbollsspelare i Norrbo IF. Han
började spela i Norrbos färger redan under
krigsåren, som 9-åring (1944), i den tidens
knatteserie, och kom sedan att spela för Norrbo
ända fram till 1970.
Vi kan se fram mot att få veta med vilka han
spelade, vilka han mötte, var man spelade och hur
verksamheten organiserades då och förändrades
genom åren.
Sist med inte minst blir det fika (till
självkostnadspris) och pausunderhållning med
bl a Thore Härdelin. Vi börjar kl. 18.30 och håller
på till 20.30. Programmet ser ut så här:
1. Bodil Nylander berättar (via länk från
Luleå) hur Facebook används i
Hembygdsföreningens verksamhet
2. Lisa Holmberg informerar om
Volontärbyrån
3. Diskussion
4. Fika och pausunderhållning
5. Ca. kl. 20 Yngve Olsson berättar om sin
långa karriär som fotbollsspelare i Norrbo
IF.
(Byalagets uppdrag är att vara en resurs i
bygemensamma frågor. Norrbovägen (väg 745) är
ett exempel där ett öppet möte (s k byalagsmöte)
valde en arbetsgrupp som jobbat hårt med frågan
och regelbundet rapporterat till byalaget, bl a på
stormöten. Byalaget kan förena alla föreningar och
andra sammanslutningar i vår socken för
gemensamma saker. Byalaget kan exempelvis se
till att samtliga föreningar är inkluderade i en
skrivelse till kommunen, en skrivelse som då
väger tyngre än om endast en enskild förening
eller enskilda individer skriver under.)

Senaste nytt om vägen
Vi kan nu notera att väg 745 fåt vita kantmarkeringar. Detta har efterlysts i HT av
flera insändarskribenter.

Ny skylt vid Norrbo kyrka
Nu finns en ny skylt om Norrbo kyrkomiljö uppsatt på stallarna vid Norrbo kyrka.
Den står på samma plats som den gamla men har delvis ny text. Vi får tacka
Länsmuseet och Länsstyrelsen för den nya skylten.
Vi förstår om ni inte kan läsa texten på bilden nedan. Tipset är att åka till kyrkan och
läsa;)

