PROGRAM VÅREN/SOMMAREN 2017
22 april 2017 kl 12 – 15 Temautställning Arkivet
En utställning om Martin von Wahrendorff som diplomat, som affärsman och som ogift, men
ej barnlös, kvinnokarl. Hur såg en dödsmask ut 1848? Fri entré!

30 april 2017 Traditionellt Valborgsfirande i Engelska parken.
19.30 Facklor säljs utanför Folkets Hus. 20.00 Fackeltåg. Ca 20.15 Sång och Musik Fredrik och Sissi.
Vårtal av vår egen musikalstjärna Anette Belander. Finska föreningen sköter försäljning av piroger,
korv och kaffe samt lotterier. Facklan kostar 50.-.

6 maj och 7 maj 2017 kl 9.00 – 12.00 Arbetsdagar på Museet.
Båda dagarna kl 9– 12 och föreningen bjuder på kaffe och matig smörgås. Kom och delta –
det finns uppgifter för alla. Ingen föranmälan.

4 maj, 18 maj och 1 juni Guidade cykelutflykter i Åkers närområde.
Se artikel i Bruksanvisningen. Eller på vår hemsida akershembygd.se

13 maj Öppet Hus i Åkers Bergslag kl 10.00 – 16.00
Museet och Arkivet öppet hela dagen. Arkivet har samma tema som 22 april ovan. Entréavgift
Arkivet 20.-/person.

13 maj Museet öppnar för året.
Under maj, juni och augusti är Museet öppet lördag och söndag 12.00 – 15.00. Under juli
månad öppet onsdag – söndag 12.00 – 15.00.

6 juni Museets Dag
Museet öppet 10 – 16. Vi planerar för en trevlig dag med filmvisningar, krutsprängning,
lotterier mm. Vi bjuder på kaffe med dopp. Kom och trivs med oss!

14 juni Vandring vid och kring Åkers Kyrka
Populär aktivitet som återkommer. Samling vid kyrkan kl 18.00. Guider för kvällen är
Christer Ståhl och Evert Lidén.

23 juni Midsommarfirande i Engelska Parken
Festligheterna börjar kl 13.00 i Engelska Parken. Stången reses ca 14.30. Lekar för stora och
små med musik. Du kan köpa förfriskningar från Finska Föreningen samt korv med bröd av
”Korv-Bengan”. Tipspromenad med fina priser, glass till alla barn och lotterier från Åkers IF.

Arkivet håller öppet för besökare hela juli månad lördag och söndag kl 12.00 – 15.00.
Under sommaren kan du och din familj med fördel besöka Stånggångsleden och
Marfviksleden som hålls i ordning av Hembygdsföreningen.

För mer information: akershembygd.se
Reservation för ev ändringar/Styrelsen Åkers Hembygdsförening

