Kvartalsbrev 2021:1

för medlemmar i Siljansnäs Hembygdsförening
I september och oktober 2020 arrangerade hembygdsföreningen två program i
Sockenstugan. Sen dess har föreningens verksamhet legat i karantän. Nu har vi vaknat till liv
igen och måndag 10 maj 2021 träffades styrelsen utomhus på Mas Olles gammelgård och
fattade beslut enligt följande:
1. Måndag 24/5, kl 10-13 ska vi städa på MasOlles gammelgård inom- och utomhus. Vi ska
bl a ta bort gärdsgård. Hör av dig om du vill och kan hjälpa till (se kontaktuppgifter).
2. Söndag 6/6, kl 09.00 firar vi nationaldag på MasOlles gammelgård. Vi är utomhus, vi
hissar flaggan, Orvar Bodlund leder Siljansnäs manskör och Gerd Bodlund läser dikter. Ta
med en kaffekorg och något att sitta på. Inbjudan finns på föreningens hemsida.
3. Måndag 7/6, kl 18,30 har vi årsmöte utanför Sockenstugan. Vi annonserar i Magasin
Leksand och var och en tar med sig en stol. Vi ser tillbaka på 2020 års verksamhet och
pratar om vad som händer 2021 när det gäller arrangemang och praktiskt arbete t ex
underhåll av Mas Olles gammelgård och Buffils Annas minnesstuga.
4. Fredag 25/6. Tyvärr. Det blir inget midsommarfirande på Björkberget i år heller. Vi ska
istället ta ner majstången och resa en ny stång 2022.
Enligt den information som vi har fått arrangerar Sockenföreningen Siljansnäsdagen lördag
31/7 där vi medverkar. Vi har planer på två Musikkvällar på MasOlles gammelgård, onsdag
4/8 och torsdag 5/8 och en Fäboddag senare i augusti. Vi återkommer med besked om det.
Vi har också praktiskt arbete framför oss. Vi ska t ex riva ett garage i Näsbyggebyn och göra
översyn av Buffils-Annas minnesstuga och föreningens ängslada.
Föreningens ”Programblad” kostar pengar och i år var det inte meningsfullt att trycka upp
och dela ut något ”Programblad”. Men årsavgiften är densamma: 100:- för enskild medlem
och 150:- för familj. Ni kan betala via Swish 123 512 71 62 eller till vårt bankgiro 287-3057. Vi
hoppas förstås behålla våra medlemmar och få nya. ”Vad vore livet utan en
hembygdsförening?”
Styrelsen






Den som vill få mejl kan skicka en mejladress till mari.ann.konradsson@telia.com.
Den som har förslag, frågor och funderingar kan kontakta någon i styrelsen.
Den som vill ha ett inbetalningskort kan ringa till Mari-Ann Konradsson (070-260 46 47).
Besök gärna vår hemsida (www.hembygd.se). Där finns information om vår verksamhet, filmer
om Siljansnäs och länkar till Bygdeband med texter, bilder och bildgallerier.
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