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Annu ett pan[emiår
Åven 202'1 blev ett annortunda år på
grund a'r pandemin. Har vi då [ärt oss

någonting under detia pandemiår? Ja,
kanske att visa större hänsyn och mer
empati för våra medmänniskor och för
dom som har det svårt samt ödmjukhet
inför hvet och dess motgårrgar och
medgångar. Livet äi'det som drabbar
oss medan det pågår"

Naturen är nu i en stumrande dvala och
hämtar kraft för att åter komma tiii tiv
under värsotens varma strå[ar och
varvindarnas [jumma smekningar. 5a

även vi, nu övervintrar vi och hoppas
åter få blomma ui titi våren hyggtigt fria
fr-ån pandemier och från Covid-19.
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Vi tjuvstartade året 2021 med ett
tyktstäpp redan på nyårsafton 707A för
att fira starten på Piteås 400-års
firande.Den 12 maj hissade vj
jubileumsftaggan *Piteå 400-år-.Denna
dag var jubileumsdagen och f Laggan fai-

sitta uppe året ut för att symbotisera
Piteås 400-års jubiteum. Senare under
våren krattade och städade vi utomhus
vid hembygdsgården. Föreningen var
den 19 juti med i Sveriges Radios P1-

serie -Byrådet- ett program 0m
hembygdsrörelsen.Vi har genomfört ett
försenat årsmöte den 23 augusti sorn
brukligt är i hembygdsgården och
Rickard Lundgren är även i år vår
ordförande. Oförändrad medtemsavgift
men nytt för j år är medlemsförmåner
hos Piteå Handet&Trädgård samt

Vackra prydnadskulor tiil jul.

t{emsidan, swisfr ocfr e-post
Kom ihåg att besöka hemsidan för att
håtla dig informerad om arrangemang,
aktiviteter och nyheter. Bokmärk den
och och sprid den gärna titt vänner och
bekanta. Vätkomnren att titta in på:
https: I /www. hernbvqci. se/vttersta-
hembvqdsforeninq

Under året har föreningen skaffat nytt
e-postkonto. Den nya e-postadressen är:
vttersta. hbf@outtook. com

Kom också ihåg att vi numer har ett
swishnummer för betatningar:
123 679 13 21 mottagare Yttersta
Hembygdsförening.

Ekokliniken. Däremot höjdes hyran för
hembygdsgården. Glöm inte bort att du
som medtem har 50% rabatt på ordinarie
hyra, också en medlemsförmån. 5e
hemsidan för aktuelta priser, avgifter
och förmårrer. Den 1B september deltog
vi i .Håti Sverige R.ent-dagen- ett
gtobatt arrangemang där miljontats
människor över heta värtden var ute och
plockade skräp samma dag. Söndagar
under den snöfria tiden har det varit
morgonfika vid Littpiteälven för dom
som viti, vågar och kan. Lagom titl
första advent restes och tändes jui-
granen vid hembygdsgården. Årsmötet
bestämde att inte ha någon jutfest i år
och det bestutet gäiter. Så tog även
pandemiåretZA21 slut och nu väntar vi
in 7A?7.
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"Det är flera meter snö
utanför!"

"Äh, du driver med mig!"

"Vad gjorde gymnas-
terna på julfesten?"

"Julade!"
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Girugofotter
Kom ihåg att vi sätjer Folkspets
bingototter. Försäkra dig gärna om en
bingo{ott tiit uppesittarkvätten, då
stöder du även föreningen. Du kan
betala med swish elter köpa dina
vinstlotter på plats, kontakta kassören
på yttersta.hbf@outtook.com eller
ring 0911-243025.

tu{täv{ing
En titen tävting för våra yngre
mediemmar. Besök hemsidan och
kticka på "Juttävling för dom yngre"
fötj instruktionerna, färgtägg
snögubben och sänd in din teckning titt
hembygdsföreningen. Enktare pris tit[
atta dettagare.
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Föreningen drivs med ideeita
krafter men vi behöver gärna fler
händer. Var och en kan hjätpa titl
efter eget intresse och förmåga.

Varje betalande medtem i hem-
bygdsföreningen får med detta
brev en Sverigelott Jut-Edition. Vi
tackar för ditt stöd och ser dig
gärna åter under 2022.

Sluttigen vitl styrelsen tacka alla
som stöttat oss under verksam-
hetsåret 2021.

Tänk på varandra och sköt om fr!
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Ett titet rött paket,,',;.

'rVem har koll på tomten§
ekonomi?"

"Bissnissen!"

Barä lugn, tornten
kammer.också i år,
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