Medlemsbrev
Detta är den officiella kallelsen till årsmötet 2016 med Föreningen Norns Bruks Vänner,
lördagen den 9 juli, klockan 15.00. Lokal: Skolan
Kära medlemmar!
Det år som gick var positivt. Norns främsta turistmål – hyttan- restaurerad tack vare länsstyrelsens
försorg. Vi gläds åt att ett par stora släktföreningar – Tersmeden och smedfamiljen Norgren – har valt
att träffas på Norn. Frivilliga krafter har röjt buskvegetation. Likaså känns det bra att det råder ett gott
samarbete med länsstyrelsen, kommunen och ägaren.
En smärre chock var ett anslag från Stora Enso om skog ovanför kyrkogården och sjön Dammen skulle
slutavverkas kommande vinter. De var omedvetna om områdesbestämmelserna men har varit
samarbetsvilliga och bevarar skog intill bruket. Dessutom har de välvilligt avverkat skog intill
Knapptjärn, dvs. den gamla gruvan som levererade malm till hyttan. Där finns det gamla vändbrottet
kvar, som är värt att bevara. Föreningen ämnar även anlägga en vandringsled där. Knapptjärn kan bli
ett fint kompletterande besöksmål. Knapptjärn syftar på de två små tvillingsjöarna.
Det finns många hembygdsföreningar men på en punkt är nornföreningen rätt unik. Vi har 231
medlemmar varav 63 finns i närområdet södra Dalarna och norra Västmanland, tätt följd av
Stockholmsområdet med 54. Övriga drygt 100 bor i hela landet, från Landskrona till Kiruna, från
Göteborg till Visby.
Det är med stor ödmjukhet vi noterar att det är Er årsavgift som är garanti för fortsatt verksamhet i
framtiden. Vi hoppas att Ni som trofast håller fast vid släktband och har ett genuint intresse för det
gamla bruket för över Era kunskaper till Era barn. Berätta för dem varför Ni är medlemmar. På sikt är
detta avgörande. Ett inbetalningskort bifogas detta medlemsbrev. Avgiften är 100 kr per medlem.
Glöm inte vår hemsida www.norn.nu. Där finns namn och adresser för närmare kontakt med oss.

Sommarprogram 2016
•
•
•
•
•
•

Kristihimmelsfärdsdagen 5 maj. Föreningen bjuder på kyrkkaffe
Guidad vandring den 4 juni kl 10.00
Midsommardagen lördag 25 juni. Gudstjänst kl 13.00 Majstångsresning kl 14.00
Årsmöte lördagen den 9 juli kl 15.00
Öppethus – Norndagen lördagen den 6 augusti kl 13.00-16.00
Museet Öppet söndagar från 5 juni till 20 aug kl 13.00-16.00. Under juli öppet även lördagar.

Med vänlig hälsning
Jan Karlsson ordförande

