Program höst -vinter 2015/16
Höstmarknad Lördag den 29 augusti kl 11 – 15
I Gruvbyn blir det återigen marknad av allsköns sköna ting- blommor, hemslöjd, marmelad … ja, vem vet.
Kaffe med tilltugg samt korv serveras. Kontakt Alf Johansson, 070-794 12 44.

Lördag den 12 september kl 14 00. Lokala sevärdheter kring Koffsta
Vi samlas i Gruvbyn bakom Bygdegården för gemensam färd på traktorflak. Vi besöker platser för smedja,
skomakare, skräddare och slakteri. Vi tar del av äldre tiders förvaring av potatis i gropar på höjden söder om
Koffstalund. Avslutar mot Koffsta by och dess gamla hamn i Äverstaån och kopplingen till de intressanta
arkeologiska utgrävningarna av Kungens Husby. Kontakt Lisbeth Elisdotter tel 46 20 86

Besök på Fellingsbro Hembygdsförening. Lördag den 17 Oktober kl 14 00.
Med hjälp av kunniga guider bjuds vi på en rundtur i föreningens många intressanta byggnader med deras
omfattande samlingar. Fika finns att köpa. För de som vill fortsätter vi sedan till den buddistiska Stupan.
Samåkning från Glanshammars Bygdegård kl 13 30. Kontakt Elsemarie Hjorth, 070/337 52 28

Glanshammarsbygden i Bild. Lördag den 14 november kl 13 00 i Glanshammars
Bygdegård.
Arbetsbilder, badbilder, naturbilder, festbilder, vardagsbilder, djurbilder eller vad som helst. Skriv ut DIN
bild av bygden från året som gått och kom och visa oss andra. Inga krav på hög utskriftskvalitet. Samtidigt
visar Hembygdsföreningen Glanshammars Sockenmagasinet flygbilder, lite äldre och riktigt gamla bilder.
Kontakt Alf Johansson, 070- 794 12 44.

Julpyssel Lördag den 28 november kl 13 00 – 16 00 i Glanshammars
Bygdegård.
Vi gjuter ljus, gör smycken av järnringar, tillverkar garntomtar, ordnar med julkort och gör lite
halmslöjd. Mindre barn i vuxensällskap. Fikaförsäljning till stora och små. Kontakt Elsemarie Hjorth,
070/337 52 28

Julmarknad Lördag den 12 december kl 11 - 15
Som traditionen nu bjuder blir det återigen julmarknad i och kring Glanshammars Bygdegård.
Sockenmagasinet har stånd och sin försäljning i Gruvbyn. Kontakt Thomas N Lundqvist 0730- 302
449

Dagfjärilar i Örebro och Västmanland. Lördag Den 13 februari kl 14 00 i
Glanshammars bygdegård. Björn Nordzell från Länsstyrelsen berättar och visare bilder på
dagfjärilar i Örebro och Västmanland. Till vårens program återkommer vi om ett besök på vår nya
fjärilspark i Tåsta naturreservat . Kontakt Maj-Britt Pärsdotter 070-284 77 93

Glöm ej att hitta bilder till nästa års almenacka
Kontakt Alf Johansson, 070- 794 12 44.

Välkomna allihopa !
Glanshammars Sockenmagasin – medlem i Sveriges
Hembygdsförbund
www.glanshammarssockenmagasin.se
Besök oss även på facebook

