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Hej alla Norrbobor!
Sommaren är här och vi ger ut ett extra nummer
av Norrbonytt som innehåller lite
sommaraktiviteter.
Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till
kommande Norrbonytt genom att e-posta
L.holmberg@yahoo.se eller ringa 0733-699899.
Adress Gammelsträng 2, 820 64 Näsviken.
På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen
Norrbovänner. Välkomna dit!

Sommaren på Hembygdsgården
Nu är sommaren på Norrbo hembygdsgård igång
igen! Onsdagen den 3 juni hade vi säsongens
första kvällsstämma, då Hudiksvalls spelmanslag
körde ett svängigt scenframträdande på logen.
Totalt hade vi ett femtiotal gäster på ”gården med
det vackraste läget” – långt fler än vad vi innan
vågade hoppas på! Det nylagda temporära golvet
av pallar fungerade väl i serveringen, där Sofia
arbetstränar och bakar godsaker hela sommaren.
En nyhet för i år är att vi också steker kolbullar till
hungriga besökare vid våra evenemang. Årets
vaktmästare Krister kämpade innan öppningen
med att kratta bort kottar och grenar från området
– det var ju ett rejält blåsväder på måndagen…
I skrivande stund (4 juni) ser vi fram mot att Small
Group ska komma och förgylla vår tillvaro med
skönsång onsdag den 10 juni, och vi anordnar
även ett nationaldagsfirande.
22 juni t.o.m. 31 juli håller serveringen och
hantverkscaféet öppet kl. 13-20.
På kvällsstämmorna börjar framträdandet (logen
eller scenen) kl. 19.30.
Hjärtligt välkomna!

Program 2015
Onsdag 17 juni kl. 18.30: Kvällsstämma
På scenen: Dellenbälgarna.
Fredag 19 juni kl. 14.00: Traditionellt
midsommarfirande
Onsdag 24 juni kl. 18.30: Kvällsstämma
Allsång på logen med Norrbokören.
Onsdag 1 juli kl. 18.30: Kvällsstämma.
Dans på logen till Norrbo spelmanslag.

Onsdag 1 juli kl. 21.00: Invigning av Musik
vid Dellen
Tisdag den 7 juli: Tioårsjubilerande Norrbo
folkmusikläger inleds
Onsdag 8 juli kl. 18.30: Kvällsstämma och
invigning av Norrbodagarna
På scenen: Klint-Olle Jonsson och
hembygdsföreningens ordförande Kjell-Åke
Hamrén.
Torsdag 9 juli kl. 19.00: Klassisk konsert i
Norrbo kyrka
Daniel Stagno (pianist och tonsättare) med
baryton Petteri Lehikoinen.
Fredag 10 juli kl. 19.00: Jazz i Gammelsträng.
Lovisa Lindkvist kvartett med Jan Allan.
Soundstream Jazz Sextet.
Lördag 11 juli kl. 19.00: Folkmusikkonsert
med Norrbo folkmusikläger och Engmans
kapell
Lördag 11 juli ca kl. 20.30: Hembygdsrock
med Engmans kapell
Söndag 12 juli kl. 11.00: Stämmogudstjänst i
Kulturkyrkan i Bästdal
Med Lena Funge, Norrbo spelmanslag m.fl.
Söndag 12 juli kl. 13.00: Norrbostämman
Tisdag 14 juli kl. 19.00: Klassisk konsert i
Norrbo kyrka
Mette Termansen – oboe, Maj Berit Guassore –
trumpet, Karen Johanne Pedersen – violin, Mette
Brandt – viola, Kirstine Elise Pedersen – cello,
Lars Johnsen – bas, Morten Kargaard – gitarrer.

Fortsättning Hembygdsföreningen program
Onsdag 15 juli kl. 18.30: Kvällsstämma
På scenen: Holmbergs Blandning.
Onsdag 22 juli kl. 18.30: Kvällsstämma
På scenen: Kjell-Åke Hamrén och hans vänner.
Onsdag 29 juli kl. 18.30: Kvällsstämma
På scenen: Hudiksvalls dragspelsklubb.
Söndag 2 augusti kl. 11.00: Friluftsgudstjänst på
hembygdsgården
Onsdag 5 augusti kl. 18.30: Kvällsstämma
På scenen: Kristofer Sundman Trio: ”Folkmusik och
Jazz i Jan Johanssons anda”.
Söndag den 9 augusti kl. 11.00: Spelträff på
Dyrvallen
Med Ôtorgs-Kaisa Abrahamsson och spelmän från
trakten.

Norrbo IF informerar
Anmäl er till Kolarstigsvandringen senast 16/6!
Söndagen den 21 juni är det 10-årsjubileum för
midsommarvandringen. Hela leden har upprustats
och fått ny skyltning. Det firar vi med sång och
musik på Dyrvallen.
Buss avgår från Hallbo kl. 9.00 och från Björsbo kl.
9.15. Bussen kör till Sörgimma där vandringen
startar. Du går via Dyrvallen till Björsbo 17 km eller
Hallbo 27 km i din egen takt i varierad terräng i
skog och genom fäbodvallar.
Vid Brännåsens fäbodar serveras blåbärssoppa med
tilltugg. På Dyrvallen bjuds det på kolbullar med
lingonsylt, dryck och fika, och på Funnervallen
frukt och dryck. Allt ingår.
Anmälan senast den 16 juni till 0650-33066,
33131 eller norrboif@norrbo.nu. Avgift 200
kr/vuxen och 50 kr/barn upp till 16 år insättes på
Norrbo IF:s bg 5828-4951. Skriv Kolarstigen +
namn. Anställda i Hudiksvalls kommun ½ priset.
Uppge arbetsplats vid anmälan.

Onsdag 12 augusti kl. 18.30: Kvällsstämma
Allsång på logen med Norrbokören.

Välkomna till en fin vandring önskar Norrbo IF i
samarbete med Norrbo Hembygdsförening och
Dellenbygdens hushållsgille

Onsdag 19 augusti kl. 18.30: Kvällsstämma
Dans på logen till Norrbo spelmanslag.

Stort tack till markägarna Skogsstyrelsen och
Holmen för stöd och hjälp i samband med
upprustningen!

Onsdag 26 augusti kl. 18.30: Kvällsstämma
På scenen: Blockflöjtisten Göran Månsson och
riksspelman Hanna Tibell
Onsdag 2 september kl. 18.30: Säsongsavslutning
på logen.
Vår hemsida med detaljerad info om t.ex. program,
uthyrning och byggnader:
www.hembygd.se/norrbo
Gilla oss på Facebook: ”Norrbostämman och
Norrbodagarna”

Folkets hus föreningen informerar
Et bra sätt att stödja Folkets hus är att hyra
lokalerna. Hyr gärna till fest, möten och
sammankomster, både privat och till föreningar.
Priser
Hela huset kostar per dag kr
Lilla salen till fest kr
Lilla salen till möten kr

1 100
550
350

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.

I det dyraste priset för lilla salen ingår köket med
porslin och annan utrustning. Vid möten kök
enbart till fika. Vill man ha tillgång till lokalen
kvällen innan kostar det 150 kr extra.

Inventering av folkdräkter i Norrbo

Uthyrare: Sven-Olof Rask tel 33 283 eller 070-263
32 83

Vi har nu kommit igång med vår dräktcirkel och vi
består av åtta entusiastiska damer. Vi vill nu
efterlysa dels plagg (kan vara enstaka plagg och
även m.e.m. trasiga) från Norrbo, dels fotografier
av folkdräktsklädda människor. Vi skulle vilja låna
plaggen och fotona för att fotografera av dem. Om
ni har foton eller plagg som ni inte vill låna ut, kan
vi komma hem till er och fotografera på plats.
Har ni andra upplysningar i ämnet Norrbodräkter,
så får ni gärna slå en signal.
Anna Dahlbeck 0650-33078 eller 073-841 41 14

/Folkets hus föreningen

