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Årsmöte hölls den 13 mars i ett snörikt Lövvik Föreningshus, där c:a 15  medlemmar tog sig dit. 
Per-Uno Norgren svingade klubban vid själva årsmötet, Laila Söderström berättade om Nora-dräkten 

och visade också upp den, Monica & Bengt-Åke bjöd sedan på utsökt fika. 

 

Fyra styrelsesammanträden har under året ägt rum, samt ett konstituerande sammanträde. 

 

På Hembygdsträffen den 17 febr på Länsmuseet deltog P-Å Nordquist, Birgitta Edholm, Bengt-Åke  

o Monica Lindquist. Huvudtalare var PO Tidholm, författare & journalist, med temat ’Läget i landet’. 

Vidare medverkade Viktoria Hallberg SHF ’Om barn & ungdomar i hembygdsrörelsen’ och Lena 

Schmidt talade om microfonder.  

 

På Ångermanlands Hembygdsförbunds årsstämma i Bollstabruk den 6 april deltog P-Å Nordquist, 

Monica Lindquist , Laila Söderström och Gerd Norberg. Där underhölls vi bla av Åke & Karin, samt 

fick dikter på mål av Anders Bodin, Undrom. 

 

Bakdag anordnades 11 maj, då vi deltog vi i Mjälloms Tunnbröds upprop att alla med 

bagarstuga skulle baka och ta emot besökare. Ett 20-tal besökare kom och bakade, smakade 

på nygräddat tunnbröd och fikade. 
 

Städning av hembygdsgården och magasinet inför sommarsäsongen genomfördes den 6 maj 

av ett 10-tal medlemmar. 
 

Invigning av ED-leden 2 juni var det officiell invigning, ett 50-tal vandrade till ED-kojan på 

’Prästbordsskogen’, sen återsamling med fika och musik av Noratrion i Församlingsgården. 

 

Båttrafiken på älv & kust, 16 juni var ett samarrangemang med Nora Båtklubb i deras klubbstuga. 

Bengt Westin visade bilder och berättade om båttrafiken på älven, fika avslutade en trevlig träff. 

 

Midsommarafton på hembygdsgården inleddes som traditionen bjuder att barn o vuxna fick löva 

midsommarstången, iordningställd av Axel Nordlöf och Bengt Könberg. Vi underhölls fint av Karin 

och Åke Viberg. Lotterna tog snabbt slut. Fina priser var skänkta av Noraföretagarna. Även i 

fiskdammen var det en hel del ryck. Ett stort antal barnfamiljer, andra Norabor och ’hemvändare” slöt 

upp runt kaffeborden., Över 200 vuxna och barn deltog i en gemytlig fest. 

  

29 juni Ett samarrangemang med Utviks bygdegård, vandring vid Norrstigen från Nordviksskolan 

till Utviks g:a skola, där Tore Ramström guidade, kolbullar, korv och kaffe fanns vid framkomsten. 

  



Byggnaderna då vi nu till slut beviljats medel för upprustning, kunde inte Hembygdsgården användas 

så mycket som brukligt – inget café’ hölls därför denna sommar. Bygget pågår nu, och beräknas 

slutföras under sommaren 2020  

 

 

Sommarvandringar har som vanligt är arrangerats fyra tisdagar under juli. 

 

2 juli Besök hos konstnär Åke Melin, Salteå där han presenterade sin konst för ett 60-tal väldigt 

intresserade besökare. Avslutades med gott fika ute i deras berså. 

 

 9 juli: Bergsvandring upp till Erk-Daniels-kojan i Skullersta. 

 Hans Öhman ledde en skara på c:a 30 hurtiga vandrare till Skullerstakojan, i den varma 

sommarkvällen.  

 

16 juli: Kyrkogårdsvandring i Nora, där Tore Ramström ledde en vandring i kyrkan, tema ” 

Kyrkorgelns historia”, o Annica Stockberg demonstrerade orgelns toner därefter gott fika. En 

uppskattad favorit i repris, bortåt 40 deltagare. 

 

23 juli: Grillafton Noraparken Musik o Allsång under ledning av Annika Stockberg, kaffeservering. 

Ännu en väldigt fin o lyckad sommarkväll, ungefär 30 personer hade kommit. 

 

28 juli: NORA-dagen på Församlingsgården.  Nora-dagarna fyllde 40 år, Nora-flickorna återuppstod 

för en dag. Sång, historik, lite smakprov på de shower de hade satt ihop då.  

Hembakt fika bjöds, samt lotteri. 

 

6 okt; Invintring av Hembygdsgården, bagarstugan var igång med tunnbrödsbakning. 

 

 

Ansökan om offentligt bidrag för underhåll av föreningens fastigheter har till slut beviljats, 

och reparation av byggnaderna pågår nu, utföres av Nyhlen & Näsholm Bygg AB. 

Jordbruksverket har beviljat 1,2 miljoner, med kravet att vi själva går in med minst 120.000kr. 

Många generösa gåvor har tacksamt mottagits,  stort TACK för det. 

Vi ser självklart gärna fler gåvor till underhållet av våra byggnader.     

 

 
 

Nora hembygdsförening finns på www.norabygden.com och www.hembygd.se/nora  samt med en 

egen sida på Facebook. 

Föreningen har under året haft 183  medlemmar. 

 

Allt gott bröd till hembygdsföreningens aktiviteter har bakats och skänkts av föreningens medlemmar. 

Ett STORT TACK även till alla andra medlemmar som på ett eller annat sätt bidragit till att 

föreningens verksamhet blivit så uppskattad och välbesökt. 
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             VÄLKOMNA TILL  

NORA HEMBYGDSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 

 
Måndagen den 9 mars kl 19.00 i Östanö g:a skola 

 

Sedvanliga Årsmötesförhandlingar,   Kaffeservering.  

 

(Info och diskussion om våra byggnader o vad det kostar att reparera.??) 

 

Allmän DISKUSSION, har DU någon fråga? Kom och ställ den! 

Solveig Nordlund visar sin film ” Minnen från byn Torrom ” 

 

Stöd Hembygdsföreningens verksamhet genom att betala  

årsavgiften 150:-/medlem 

Bg.:  5821–5575   swish: 1236807259 

 

 

Nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 

 

Styrelsen genom Per-Åke Nordquist, Höven Nora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dagordning vid Nora Hembygdsförenings årsmöte i Östanö - 9 mars 2020 

 

 

1. Årsmötets öppnande 

 

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet 

 

3. Godkännande av dagordning 

 

4. Fråga om årsmötets utlysande 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 

6. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2019 

 

7. Revisorernas berättelse 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

9. Val av styrelse ?? 

Val av 4 ledamöter 2 år 

Val av 1 suppleant om 2 år  

Val av ordförande för en tid av 1 år 

Val av 2 revisorer för en tid av ett år + 1 ersättare 1 år 

 

10. Valberedning 

 

11. Kaffekommitté 3 personer 

 

12. Val av 2 ombud för Ångermanlands Hembygdsförbunds årsstämma  

 

13. Val av studieansvarig (Museiombud?) 

 

14. Fastställande av årsavgift för 2021 

 

15. Övriga frågor 

 

16. Rapporter 

 

17. Avslutning 

 


