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PROGRAM VÅR OCH SOMMAR 2016.
23/2 Filmafton
Åkers Hembygdsförening inbjuder alla till filmvisning på Församlingshemmet den 23 februari
klockan 19.00.
Det är slutet av 1980-talet och vi får följa med in på Krutbruket för att se tillverkning av NC-krut
och möta några som arbetade med krut -tillverkning.

29/3 Årsmöte
Se separat kallelse
Församlingshemmet klockan 19.00.
Efter årsmötet kaffe.
Evert Lidén och Harry Lindblad håller ett lite föredrag.
”De första fem åren”

23 – 24/4 Städdagar Museet
Samling kl 09.00 och vi håller på till kl 13.00.
Föreningen bjuder på kaffe o smörgås.

30/4 Valborgsfirande i Engelska Parken.
Valborgsmässofirande. En härlig vandring från trapporna vid Folkets Hus kl 20.00 (där
Ni kan köpa fackla, pris 50 kr/st, från kl 19.30), mot Engelska Parken för att tända
vårelden. Vårtalare, körsång, servering kaffe mm och avslutas med ett litet fyrverkeri.

5/5 Traditionsenlig Masugnspredikan
Masugnspredikan återkommer varje år och alltid lika omtyckt. Ni finner oss i Motstugan
klockan 11.00

14/5 Öppet hus i Åkers Bergslag
Vi kommer att ha både museet och bruksarkivet öppet samt rundvandring på Bruket
lördagen den 14 maj.
Öppettider är 10:00-16:00.
Fri entré museet och 20 kr/person i entréavgift för Arkivet.
Arkivet har temautställning- Kvinnor på Bruket.
Kvinnors arbetsuppgifter vid Styckebruket under flera sekel.
Rundvandring bland husen på bruket, under ledning av Evert Lidén
Klockan 11.00 Startar den första rundvandringen, då berättar Evert om husen på Bruket.
Klockan 13.00 Startar den andra rundvandringen, då berättar Evert om människorna
som bodde i husen.
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7/6 Kyrkogårdsvandring
Återkommande och uppskattat. Kom och lär Er mer och mer om kyrkogården och dess
gravar. Denna gång berättar Evert Lidén och Christer Ståhl om 4 personer som är
begravda på kyrkogården. Vandringen startar kl 18.00.

18/6 Temautställning på Arkivet – Kvinnor på Bruket
Kvinnors arbetsuppgifter vid Styckebruket under flera sekel. Se även 14/5.
Utställningen visar information om Åkersflickan Ebba Nordström som tog sitt liv 1915.

24/6 Midsommarfirande i Engelska Parken
Klockan 13.00 börjar festligheterna i Engelska Parken. Stången reses 14.30. Lekar för
stora och små med musik och förfriskningar. Tipspromenad med fina priser, glass till alla
barn och lotter från Åkers IF.
Övrigt:
Museet öppnar för allmänheten 14 maj 2016 och har öppet varje lördag och söndan under resten
av maj, juni och augusti 2016. Under juli månad har museet öppet onsdag – söndag. Samtliga
dagar är öppettiderna 12 – 15.
Arkivet har under juli månad öppet varje lördag och söndag kl 12 – 15.

Reservation för eventuella ändringar
Styrelsen Åkers Hembygdsförening

