Medlemsbrev 2021
Kära Nornvänner!

Det gångna verksamhetsåret har varit annorlunda i många avseenden.
Coronapandemin och smittrisken tvingade oss att ställa in flera aktiviteter, bl a
midsommarfirandet. Andra aktiviteter fick ändras på olika sätt för att följa regeringens
och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. När vi nu gått in i 2021
arbetar vi fortfarande under samma restriktiva villkor. Låt oss ändå hoppas på ett
bättre år 2021.
Detta är medlemsbrevet inför verksamhetsåret 2021. Det skickas ut till alla
medlemmar i februari-mars varje år och innehåller förutom kallelse till årsmötet,
styrelsens förslag till verksamhetsberättelse, information om kommande tänkta
aktiviteter samt inbetalningskort för årsavgiften.
Brevet är den officiella kallelsen till föreningens årsmöte 2021.

Årsmötet äger rum lördagen den 3 juli på Norn och börjar kl 15.00.
Lokal är p g a pandemin ännu ej fastställd.

En andra kallelse kommer att skickas ut under juni månad med uppgift om var på
Norn årsmötet kommer att hållas. Annonsering av årsmötet görs dessutom i
Annonsbladet samt på föreningens hemsida.
Förra årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad, dvs 150
kr per person. Avgiften betalas lämpligast in via föreningens bg. 5623-0196
alternativt swish 1236675185. Glöm inte ange vem/vilka inbetalningen avser.
Hänt under 2020
Under 2020 var verksamheten begränsad p g a Coronapandemin.
Midsommarfirandet fick ställas in men museet hölls öppet under juli och Norndagen
genomfördes med vissa inskränkningar. Norndagen var mycket välbesökt.
Föreningens årsmöte hölls den 4 juli, utomhus framför Bruksmagasinet. Deltagandet
var större än vanligt.
Besöksmålet vid Knapptjärn har gräs- och slyröjts för att vara öppet och lättillgängligt
för allmänheten. Rastplatsen vid Dammsjön har fått ytterligare ett rastbord.
Samarbetet med Norn Bruks samfällighetsförening, Hedemora kommun och andra
föreningar och organisationer inom hembygdsrörelsen har trots pandemin fungerat
väl under året.

Aktiviteter som anordnats (eller inte anordnats) av andra:
Svenska kyrkans gudstjänster har varit inställda liksom Vevgrammofonstämman och
musikkvällarna i Kapellet.
Samfällighetsföreningen anordnade dock Valborgsmässofirande och en minnesstund
på Alla helgons dag.
Inför 2021
Vi är optimister och hoppas coronavaccinet kommer att förändra situationen i landet
fram till sommaren 2021. Vi planerar för vårt normala program, men återkommer med
information på hemsidan och i Annonsbladet om vi tvingas till inställningar eller andra
förändringar.
Midsommar firas midsommardagen den 26 juni. Programmet kommer att bli det
traditionella.
Norndagen genomförs söndagen den 8 augusti. Även den kommer att följa den
vanliga mallen.
Bruksmuseet kommer att vara öppet söndagar från början av juli till mitten av
augusti. Skolmuseet visas förutom på Norndagen på begäran eller efter beställning.
Årsmötet genomförs lördagen den 3 juli kl 15.00.

Alla som kan och vill hjälpa till att arbeta för bevarandet av Norns bruk och dess
historia är varmt välkomna. Anmäl dig till info@norn.nu så blir du kallad.
Med vänliga hälsningar till alla Nornvänner.
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