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Ännu ett år präglat av Covid-pandemin, dvs tyvärr ett minimum av aktiviteter, och där smittrisken
försökt minimeras. Flertalet möten har fått hållas digitalt.
Årsmöte hölls den 17 juli kl 12.00 på Hembygdsgården där c:a 20 medlemmar deltog. Per-Uno
Norgren svingade klubban vid själva årsmötet.
Sex styrelsesammanträden har under året ägt rum, samt ett konstituerande sammanträde.
Ångermanlands Hembygdsförbund genomförde Hembygdskonferens digitalt lördag den 13 februari.
P-Å Nordquist, Bengt-Åke och Monica Lindquist deltog. Dagens ämnen var Hembygdsförbundets
arbete med att föryngra hembygdsrörelsen och byggnadsvård.
På Ångermanlands Hembygdsförbunds digitala årsstämma den 29 april deltog P-Å Nordquist, BengtÅke och Monica Lindquist.
Städning av hembygdsgården och magasinet inför sommarsäsongen genomfördes den 14 maj och 30
juni av ett 10-tal medlemmar.
ED-leden sköts av ”ledansvariga” och deras medhjälpare, just vandring har varit populärt.
Firandet av Midsommarafton inställdes 2021 på grund av gällande Coronarestriktioner.
Byggnaderna Under 2021 målades ytterdörren på Hembygdsgården av Bengt-Åke, samt de
återstående fönsterna renoverades och återinsattes av föreningsmedlemmar.
Sommarvandringar har som vanligt arrangerats fyra tisdagar under juli.
6 juli Bergsvandring till Valkallen i Lövvik. Bengt-Åke ledde vandringen med ett 10-tal vandrare.
13 juli: Bergsvandring upp till Erk-Daniels-kojan i Gavik.
Hasse Åström ledde en skara på närmare 20 hurtiga vandrare, samt en hund, till Gavikskojan, i
den varma sommarkvällen.
20 juli: Kyrkogårdsvandring i Nora, där Tore Ramström berättade på temat ”Bänkordningens
regler och historia”, därefter gott fika. Cirka 40 deltagare var där.

27 juli: Grillafton på Båtsmanstorpet – återinvigning Musik o Allsång under ledning av Annika
Stockberg, kaffeservering och korvgrillning. Ännu en väldigt fin o lyckad sommarkväll, ungefär 30
personer hade kommit.
17 juli: NORA-dagen. Efter årsmötet firades ett försenat 80- årsjubileum. Monica Lindquist
presenterade en jubileumsskrift. Släkten Parkman var representerade av bla Nils och Lars.
Nils delade med sig av sina tankar om föräldrarna Oskar och Rut Parkmans engagemang i Nora
hembygdsförening. Annika Näslund berättade om hur hon genom att använda färgerna i
Noradräkten skapat olika trasmattor. Östbygdens spelmän stod för underhållningen.
Jubileumsfika, dvs Fikaservering med generöst kakbord.
15 augusti Friluftsgudstjänst och Återinvigning av Nora Hembygdsgård av landshövding Berit
Högman. Tunnbrödsbakning i bagarstugan och moppeuppvisning. Utställning om Rysshärjningarna
för 300 år sedan. Underhållning av Nora-duon (Klas Norberg och Erik Eurenius). Servering av kaffe
med gott fikabröd.
24 oktober vandring Erk-Daniels-leden Skullersta Holsklippen, Samarrangemang mellan STF / Nora
Hembygdsförening. Åke Öberg vandrade tillsammans med 20-talet vandrare i höstskrudad natur.
Vi deltog för första gången i Eldveckan med 2 aktiviteter:
31 oktober på Hembygdsgården i Gräta. Tunnbrödsbakning, Kolbullar samt kaffe serverades.
Guidning i Hembygdsgården
5 november Båtmanstorpet i Salom. Berättarafton för stora & små, om Allhelgona, traditioner,
spöken mm. 2 damer från Sundsvalls berättarnätverk berättade fängslande, det bjöds på korv
med bröd, saft o kaffe. Stugan sprängfylld med nästan 30 vuxna o barn, trevligt!
13 november; Invintring av Hembygdsgården, bagarstugan var i gång med tunnbrödsbakning.
Hembygdsgården och Magasinet har under året använts för både barndop och minnesstunder
eftersom Församlingsgården varit stängt på grund av pandemin. Sommarcafé bedrevs under en
kortare period av Lotta Forsman, Monica Ekman hade några getter vid bagarstugan.
Renoveringen av hembygdsföreningens byggnader slutfördes under 2020. Den kunde genomföras
tack vare bidrag från Jordbruksverket 1,2 miljoner samt bidrag från företag och enskilda personer,
120 000 kronor. Den 3 dec avslutades så året med att de företag och personer som bidragit i denna
renovering inbjöds till ett gemensamt julbord på Björkuddens hotell.
Flera gåvor har tagits emot: 4 Hampe Svanbergtavlor, Noradräkt, Foton, Skåp till Hampeapostlarna
har tillverkats av Åke Melin.
För att skapa utrymme att förvara föremål som nu finns i grannens ladugård har en tillbyggnad av ett
vagnslider vid magasinet planerats. Byggnadslov är beviljat och byggnationen beräknas kunna
påbörjas under april/maj 2022.
Flera medlemmar har bidragit med ved till bagarstugan och gräsklippning vid Hembygdsgården. Ett
nytt Trinettkök har anskaffats till Bagarstugan.
- Stort TACK alla för detta!
Dödsfall Vi har senaste tiden sorgligt nog måst ta farväl till några av våra käraste vänner i
föreningen, som Åke Viberg, Nyadal, Hans Öhman Allsta, Axel Nordlöv Folkja samt Ulf Burman
Rossvik. Våra tankar går till deras familjer – saknade av oss alla.

