PROGRAM HÖSTEN 2015
1/9

Kyrkogårdsvandring

Repris på vårens vandring som tyvärr drabbades av väldigt dåligt väder. Samling kl 18.00 vid
Åkers kyrka för en intressant rundvandring med guiderna Evert och Christer.

5/9

Hembygdens Dag

Ett samarrangemang med övriga Hembygdsföreningar i kommunen. Vår del är att hålla öppet i
vårt mycket fina Museum och vårt unika Arkiv. Fri entré museet och 20.-/person i entréavgift för
Arkivet. Öppettider är 13 – 16. Arkivet bjuder på en utställning med namnet ”Linbana, kanal
eller järnväg mellan Skottvång och Åkers Styckebruk” Ända till 1917 transporterades malmen
från gruvorna och träkolen från skogarna i Åkers bergslag på hästdragna slädar. Vintern med
snötäckta marker och framförallt de frusna sjöarna var det som möjliggjorde transporterna. Vid
Åkers Styckebruk hade länge diskuterats andra transportalternativ men det dröjde länge innan
man bestämde sig att bygga en järnväg. Handlingar och kartor om detta visas som en
temautställning både 5/9 och 13/9 på arkivet. Förutom temautställningen bjuder arkivpersonalen
på guidning i masugnen och en ny utställning i forskarrummet.

13/9

Kulturarvsdagen 2015

Sverigetemat för 2015 är ”Människans verk och värv” och för vår del handlar temat om ”Järnet
byggde landet”. Vi har museet och arkivet öppet mellan 13 – 16 och ger därmed alla ytterligare
en chans att besöka våra fina anläggningar. Betr utställning arkivet se text ovan. Fri entré på
Museet och 20.-/person i entréavgift Arkivet.

23/10

Välgörenhetsprojektet Pink Your drink på Folkets hus

Kom och lyssna på hur man bygger en Cocktail och se de 8 finalisterna, som flugits in ifrån olika
delar av världen, som deltar i tävlingen Pink Your Drink. För den som vill kan du även stanna och
se en dokumentärfilm som spelats in för välgörenhetsprojektet Pink Your Drink. Hela
evenemanget görs till förmån för kvinnligt entreprenörskap och rosa bandet. Entréavgift är
frivillig och hela överskottet går till kampen mot Cancer. Arrangör och kvällens ciceron är
Hembygdsföreningens ordf Ylva Binder. Start kl 19.00 och filmvisning ca 20.30.

7/11

Temautställning Arkivet – Arkivens dag

Arkivet tar emot besökarna mellan 13 och 16. Utställningen handlar om ”Åker växer – om
bostadsbyggande i Åker under 1900 talet” Vi får svar på frågor som Vem byggde ditt hus?
Varför ser husen likadana ut? Gamla Folkets Hus blir ungkarlsboende? mm.
Entré 20.- /person .

28/11

Temautställning Arkivet

Ytterligare en chans att mellan 13 och 16 se o lyssna till information om utställningen. Se
7/11 ovan.

9/12

Traditionell Glöggafton

Vi ses som vanligt i Motstugan kl 19.00. Entréavgift 50.-/person. Programmet är i skrivande
stund inte helt klart men det blir som vanligt glögg, kaffe med dopp, lotterier, luciatåg samt
ytterligare någon underhållande programpunkt.

13/12

Åkers Lucia

Luciatåg och kröning av Åkers Lucia 2015 kl 18.00 i Åkers kyrka. Åkers Lucia arrangeras nu
för 3:e året i rad av Hembygdsföreningen med hjälp av Åker-Länna församling.

Styrelsen informerar:
Åkers Hembygdsförening förfogar över ett mycket fint museum och ett unikt arkiv. Båda
dessa delar sköts av ideella krafter och det vill vi i styrelsen försöka lyfta fram ännu mer för er
som medlemmar och för allmänheten.
I Hembygdsföreningen är det många som engagerar sig i stort som smått. Vi behöver dock
fler som kan tänka sig göra små eller stora insatser. Väldigt mycket arbete ligger på styrelsen
och för att vårt program ska genomföras behöver vi din hjälp. Tänkbara uppgifter kan vara att
ställa fram stolar i samband med en programpunkt, vara delaktig i midsommarfirandet i
Engelska parken, se till de vandringsleder vi ansvarar för, vara med vid brasan på Valborg
eller om du vill vara värd i Museet eller Arkivet. Varje timme är värdefull. Tveka inte – ta
kontakt med någon i styrelsen snarast. Vi ser till att du får en bra introduktion och en
arbetsuppgift du gillar..
Nu önskar vi alla medlemmar en fantastisk och skön sommar. Vi hälsar er alla, gärna
tillsammans med en eller flera kompisar/vänner, välkomna till höstens aktiviteter.
VARMT VÄLKOMNA
Reservation för eventuella ändringar – Styrelsen Åkers Hembygdsförening

