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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
Höstvandring på Norrboleden
Start 9.00 – 9.30 och mål vid Norrbo
hembygdsgård i Gammelsträng. Vandra i din egen
takt 13 km runt byn längs Södra och Norra Dellen
med vackra vyer i varierad natur. Fika vid
Långharpa o frukt o dryck på Josefsberg samt
soppa med hembakat bröd o dryck, kaffe/the o
kaka vid Hembygdsgården. Den fantastiska
utsikten ingår i priset.
Anmälan senast 13/9 till 070-480 09 35 eller
590433 kväll o helg eller norrboif@norrbo.nu. Pris
180 kr/vuxen, 90 kr/barn tom 16 år.
Kommunanställda 90 kr.
Inbetalas till bg 5828 – 5057 eller swish
1231466804. Uppge vem/vilka du betalar för!
Välkommen önskar Norrbo IF
www5.idrottonline.se/norrboif
Höstträning på elljusspåret för vuxna
Klockan 19 på torsdagar med start 7 september.
Träning för de som vill köra hårt eller mest bara
hålla igång: intervallträning med stavar och styrka
eller ”powerwalk” och lättare styrketräning. Är du
inte redan medlem i Norrbo IF så bli det:
www5.idrottonline.se/norrboif
Fråga om ni undrar något! Hanna Danielsson
070-2880877 eller hdnorrbo.hotmail.com

Välkommen på lunch!
- Vad händer i vårt Norrbo och vad du vill ska
hända?
Vill du dra ihop ett gäng för att spela fotboll? Letar
dina barn efter kompisar? Vill du prata med någon
ansvarig för dricksvattnet? Vill du ha hjälp att
arrangera ett barndisco? Eller något helt annat.
Byalaget bjuder alla norrbobor på lättare lunch där
Norrbos föreningar kommer att berätta om sin
verksamhet men vi hoppas också att andra som har
idéer till aktiviteter som ni vill ha hjälp att
förverkliga kommer och berättar om dem.
Om du vill berätta om en idé, hör av dig till Lisa
072-5465621 eller L.holmberg@yahoo.se så vi vet
på ett ungefär hur många idéer det blir.
Vad vi redan vet är att Hembygdsföreningen
kommer att berätta om några av sina idéer till
aktiviteter, bl a om en planerad
Byafejd,

att Tommy och Britt-Marie Hansson underhåller oss
på sluttampen och att vi bjuder på lättare lunch,
kaffe och kaka.

ANNONS

Hoppas vi ses lördagen 21 oktober kl. 12-14 på
Folkets hus!
Välkomna hälsar byalaget!

Funderar ni på att sälja?
Eller kanske hyra ut tillsvidare?

PS. Idén till detta möte kommer från flera
norrbobor – tack för den!

Är främst intresserad av hus kring Hålsjö, Backmo,
Bästdal, Gammelsträng osv. Men allt i närheten
kan vara av intresse.

Info från Folkets hus föreningen

Hus sökes i Norrbo

Vänligen kontakta Stina-Lina Andersson på
telefonnummer 0725441031 eller via mail på
stinaanderssons@gmail.com

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.

Hej från Norrbo hembygdsförening
Stort tack till alla som på ett eller annat sätt har varit med och hjälpt oss genomföra
sommarsäsongen 2017! Jag som ordförande för föreningen känner mig privilegierad
som får arbeta för Norrbo och vår gemenskap i vår undersköna bygd. Det finns så
många duktiga människor med olika kompetenser, och tillsammans utvecklar vi steg för
steg den plats som vi kallar ”hemma”.
Norrbostämman 2017 genomfördes i juli för andra gången med Emma Härdelin som
musikansvarig. Vi har fått många bra erfarenheter kring stämmans inriktning och det
blir spännande att se hur konceptet kommer att se ut nästa år. Har du några tankar
kring detta är du välkommen att höra av dig!
Kvällsstämmorna på onsdagar rullar oförtrutet på. Spelmän från trakten samlas för att
musicera fritt medan åhörarna lyssnar, fikar och njuter av vår vittberömt vackra plats.
Efter fjolårets uppehåll har vi i år återigen haft minikonserter på logen. Arne Holmberg
har gjort ett kanonjobb och satt ihop ett välbalanserat och mångfacetterat program för
detta och vi har hört sång, saxofon, munspel, fiol, dragspel, gitarr, tvärflöjt, klaviatur
och säkert ännu fler instrument på vår lilla scen. Utöver detta har vi firat nationaldag
och midsommar på vår gård, och trots att sommaren kanske har varit lite sisådär så
måste jag säga att vi har haft en otrolig tur på gården mest hela tiden.
Nu blickar vi framåt. Härnäst bjuder vi in till en kulturutbildningsdag då vi dels slår med
lie, dels lär oss steka kolbullar till våra evenemang. Vi håller på att skapa ett stycke äng
i backen på hembygdsgården, och redan nu finns ett 30-tal arter på platsen. Det vore
kul att slå denna yta med lie och samtidigt ta tillvara ett kulturarv. Vill du vara med?! Vi
kombinerar lieslåttern med att utbilda fler i kolbullestekandets ädla konst, så att vi på
ett stabilt sätt kan erbjuda kolbullar på våra framtida evenemang. Vi grillar också korv
vid grillplatsen. Detta blir 3 september kl. 10 och du anmäler dig till undertecknad.
Ingen kostnad, vi bjuder på kolbullar och korv!
Lördag den 16 december kl. 14-17 går Julmyset av stapeln igen! Boka in datumet redan
nu så du kan komma och mysa på gården i dess vinterskrud med hantverkare, djur,
musik och fika såklart.
Till våren planerar vi för att, gärna i samarbete med fler föreningar, arrangera en
”Norrbodag” för alla sockenbor. Dagen går just nu under arbetsnamnet Byafejden och vi
ser ett slags femkamp mellan Norrbos byar framför oss, med efterföljande kalas (typ
egen medhavd mat och dryck) på vår vackra gård. Blir detta skoj eller skoj?!
Inom hembygdsföreningen finns en mängd olika grenar, som t.ex. att arrangera
musikevenemang, renovera gamla byggnader, kulturvårdsuppgifter, servering,
arbetsledning av sommarjobbare, trädgårdsskötsel, städning, marknadsföring,
ansökningar av bidrag och verksamhetsutveckling. Tycker du att vi verkar ha roligt och
vill veta mer om eller rentav engagera dig lite eller mycket i vår verksamhet – hör av dig
så pratar vi förutsättningslöst!
Med önskan om en fin höst till er alla!
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