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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 och
info från Norrbo i gruppen Norrbovänner.
Välkomna dit!

Norrbo IF informerar
Midsommarvandring söndagen 25/6 till Ora 17
km eller Hallbo 27 km. Buss avgår från Hallbo kl.
9.00 och Ora ca.9.15. Bussen kör till Sörgimma
där vandringen startar. Du går i din egen takt i
varierad terräng på stigar, vallvägar och genom
fäbodvallar. Vid Brännåsens fäbodar serveras
blåbärssoppa med tilltugg, på Dyrvallen bjuds det
på kolbullarmed lingonsylt, dryck och fika. För er
som går hela vägen till Hallbo finns frukt och
dryck på Funnervallen. Allt ingår.
Information och anmälan senast 22/6 till 0650590433 eller 070-4800935 kvällstid eller till
norrboif@norrbo.nu. Avgift 200 kr/vuxen och 50
kr/barn upp till 16 år insättes på Norrbo IF:s bg
5828-5057 eller swish 1231466804. Skriv
Kolarstigen + namn. Anställda i Hudiksvalls
kommun ½ priset. Uppge arbetsplats vid anmälan.
Välkommen till en fin vandring önskar Norrbo IF i
samarbete med Norrbo Hembygdsförening och
Dellenbygdens Hushållningsgille!

Dräktonsdagen den 5 juli på
Hembygdsgården
Ta fram din folkdräkt och klä dig i den – kom
sedan till Norrbo Hembygdsgård den 5/7. Klockan
19.00 samlas vi i danslogen, där vi har
information och utställning om Norrbodräkten.
Därefter fotografering vid lilla dansbanan uppe i
talldungen.
Alla folkdräkter välkomnas och bärarna erhåller fri
fika.
Vi som anordnar detta är en studiecirkel om
Norrbodräkten i samarbete med Norrbo
Hembygdsförening.
Anna Dahlbeck tel. 0650-330 78

Norrbo samfällighetsförening (vatten)
informerar
Norrbo samfällighetsförening/vatten och avlopp
har sedan en längre tid kunnat konstatera, att
abonnenterna i vissa områden drabbats av sandmullpartiklar i dricksvattnet. Föreningen inbjöd
därför alla andelsägare till möte den 18 maj 2017
för att kunna bilda sig en uppfattning om var/vilka
fastigheter som råkat och råkar ut för detta. Under
mötet kunde viss avgränsning ske, men det
kommer att krävas ett mer omfattande
utredningsarbete för att klarlägga hur stort
problemet är och vilka åtgärder som krävs för att
eliminera besvären.
Har Du frågor kring detta, kan Du kontakta
undertecknad.
Lena Bergils
Ordförande Norrbo samfällighetsförening
lena.bergils@norrbo.nu, 070-583 64 84.

Info från Folkets hus föreningen
Vill ni hyra Folkets hus till fest, möten och
sammankomster, både privat och till föreningar
kontakta Andreas Norling tel. 070-2253048 eller
Cissi Persson tel. 070-2256483.

Norrbo hembygdsgård sommaren 2017
www.hembygd.se/norrbo/kalendarium
Kvällsstämma varje onsdag i juni, juli och
augusti från kl. 18.30. Kom med eller utan
instrument och njut på gården med det vackraste
läget. Minikonsert på logen kl. 19.30- ca 20.15.
Midsommarfirande fredag 23 juni kl. 14.00 med
Maria Bergström som lekledare och Arne Holmberg
m.fl. som musikanter. Ta med blommor och var
med och klä stången innan firandet börjar.
Säsongsavslutning onsdag 6 september kl. 18.30
Vi bjuder alla medlemmar, musikanter,
funktionärer m.fl. som har bidragit till Norrbo
hembygdsgårds verksamhet under året på denna
gemytliga samkvämsafton med
surströmming/tacos.

forts. från föregående sida

NORRBOSTÄMMAN LÖRDAG-SÖNDAG 8-9 JULI
STÄMMANS VÄRD: EMMA HÄRDELIN
Lördag 8 juli
Konsertkväll ”Röster vid Dellen”
Entré 150 kr (fritt för barn under 16 år). Utescen – medtag gärna egen filt om du vill
sitta i gröngräset.
18.00-18.45: Bölja/Härdelin: Folksång
19.15-20.00: Ann-Marie Backlund och Rune Broberg med Emma Härdelin: Opera
20.30-21.30: Dan Viktor: Visa
Söndag 9 juli 11.00-12.30 Viskurs på Norrbo hembygdsgård
Med Sofia Sandén. Pris: 200 kr. Anmälan på www.bilda.nu.
Kursen arrangeras av Studieförbundet Bilda GävleDala.

Söndag 9 juli kl. 11.00: Stämmogudstjänst i Kulturkyrkan i Bästdal
Gudstjänst med Lena Funge, Sonja Kroon Björgyll samt Norrbo spelmanslag.
Arr: Bjuråker-Norrbo församling.

Söndag 9 juli. Norrbostämman på Norrbo hembygdsgård
Entré 100 kr (fritt för spelmän, sångare, dräktklädda och barn under 16 år).
Stora scenen
13.00 Allspel under ledning av Marita Sandberg
13.50 Högtidstal av Ann-Marie Backlund
14.00 Info om dagen
14.05 Norrbovisan, komponerad av Emma Härdelin, inleder allsången
14.10 Folklig allsång med HomeCraft och körer
15.00 Öppen scen
16.30 Konsert: Folk och Rackare:
Folk & Rackare var en av de mest inflytelserika grupperna inom svensk
folkmusik under 1970-80 talet. Med intrikat stämsång och blandning av
elektriska och akustiska arrangemang av främst medeltidsballader, har
de kommit att bli den nya generationens folk och balladsångares stora
förebilder.
Carin Kjellman och Ulf Gruvberg gav ut sin första skiva Med rötter i
medeltiden 1974. Något år senare bildade de kvartetten Folk & Rackare
tillsammans med norrmännen Jørn Jensen och Trond Villa som tog med
det norska bordunsoundet in i gruppen.
Brittiska folkrockband som Fairport Convention och Pentangle blev en
stor influens för bandet, liksom tidig musik. Genom sina nyskapande
arrangemang har de nått en bred svensk, och internationell publik.
Danslogen alt. utedansbanan
15.00 Barnföreställningen ”Långt bort i skogen”.
Sofia Sandén och Maria Jonsson bjuder på en audiovisuell
folkmusikföreställning om fäbod och vallmusik. En pedagogisk performance
för barn ca 5-10 år.
ca 16.00 Fritt spel och sång till dans, grupper/personer är välkomna att
anmäla sig.
Stora gården
15.00 Visstuga. Nätverket för folklig sång i Gävleborg inleder.
Serveringen har öppet under stämman, och du kan köpa fika, Forsa ostkaka,
kolbullar, korv m.m. Vi bakar med smör!
I anslutning till gården finns vår lilla camping med tillgång till toalett/dusch.
Kontakta Stig på 070-333 84 33 för bokning av plats!

