Norn i februari 2017

Medlemsbrev 2017
Kära Nornvänner!
Här följer det sedvanliga medlemsbrevet inför verksamhetsåret 2017.
OBS:
Detta är den officiella kallelsen till föreningens årsmöte 2017.
Årsmötet äger rum lördagen den 8 juli i Gamla skolan på Norn och börjar kl 15.00.
Annonsering inför årsmötet görs även i Annonsbladet samt på föreningens hemsida.
Medlemsbrevet skickas ut till alla medlemmar i februari-mars varje år. Det innehåller kallelse med
uppgift om tid och plats för kommande årsmöte, styrelsens förslag till verksamhetsberättelse,
information om sommarens aktiviteter samt inbetalningskort för årsavgiften.
I år kommer mötet att föregås av en invigning av de nya visningslederna och informationstavlorna
vid Knapptjärnsgruvan. Vi räknar med att representanter för kommunen och länsstyrelsen
medverkar. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna. Invigningen börjar kl 13.00.
Hänt under 2016
I år har vi haft möjlighet att på föreningens hemsida regelbundet berätta om vad som tilldragit sig
på bruket och i dess omgivningar. Här följer en sammanfattning. Redogörelsen hålls kort då en
mera omfattande redogörelse återfinns i verksamhetsberättelsen.
Föreningen genomförde årets Midsommarfirande och Norndag på sedvanligt sätt. Båda
arrangemangen gynnades av vackert väder, vilket säkerligen bidrog till att antalet besökare blev
stort. Till Midsommarfirandet kom närmare 1000 personer och till Norndagen omkring 300.
Muséerna har varit öppna lördagar och söndagar under sommarmånaderna. Antalet besökare
uppgick till nära 500. Ett antal besöksgrupper har guidats och en torpvandring har genomförts.
Utöver de officiella aktiviteterna har föreningen gjort en hel del annat som bör noteras:
- Upprustningen av den gamla rökbastun vid Dammsjön har slutförts.
- Arbetena med att ställa i ordning området vid Knapptjärnsgruvan har pågått under året.
- Nya informationstavlor har satts upp.
Förutom föreningen har naturligtvis även andra varit aktiva på Norn under året:
- Kyrkan har som vanligt haft gudstjänster i anslutning till de stora helgerna.
- Brukets ägare och invånare arrangerade sex musikkonserter under juli.
- Vevgrammofonsällskapet genomförde sin vevgrammofonstämma för tredje året i följd.
Brukets ägare meddelade under våren att han har för avsikt att dra sig tillbaka och att det därför
kommer att bli förändringar av bl a ägarförhållandena och den fortsatta driften av bruket. Vi
räknar med att förändringarna kommer att träda i kraft under 2017.

Inför säsongen 2017
De traditionella aktiviteterna är planerade att genomföras som vanligt.
Midsommar kommer att firas på Norn lördagen den 24 juni. Programmet är ännu inte fastställt i
detalj, men det kommer att i allt väsentligt vara detsamma som under tidigare år.
Norndagen är tänkt att genomföras den 6 augusti. Några mindre förändringar kommer att göras i
programmet, men annars blir det som vanligt även då.
Muséerna kommer att vara öppna söndagar från mitten av juni till mitten av augusti. Under juli
öppet även lördagar.
Årsmötet genomförs, som redan sagts, den 8 juli kl 15.00. Och det föregås av invigningen vid
Knapptjärn kl 13.00.
Arbetena vid Knapptjärn är inte avslutade. Meningen är att fortsätta även 2017. Då planeras
ytterligare slyröjning för att göra anläggningen mer synlig. Fler vandringsstigar ska grusas upp
och avsikten är också att i samarbete med polisen förstärka stängselskydden runt gruvhålen. Om
vi får hjälp med finansieringen planerar vi också att göra en stor insats för att restaurera
vändbrottet så att det kan räddas för framtiden. Det är en intressant konstruktion som det inte
finns många exemplar kvar av i landet.
Vill du hjälpa till?
Som du ser händer det mycket under ett verksamhetsår. Men för att det ska bli något gjort krävs
det frivilliga insatser. En hel del medlemmar deltar redan på olika sätt. Men det finns plats för fler.
Vi behöver frivilliga för att förbereda midsommarfirandet. Vi planerar en ny städdag till våren
2017. Senare under sommaren har vi tänkt ordna ett slåttergille. Till alla dessa aktiviteter behövs
det villiga armar och ben. Även till att hålla muséet öppet behövs det frivilliga.
Den som ska arbeta i muséet bör känna till en del om både föremålen som finns där men också
om Norn i stort. Besökarna har alltid frågor som det är viktigt att vi kan besvara. Vi planerar därför
en enkel utbildning på några timmar den 23 april med start kl 10.00 för att gå igenom muséets
samlingar och diskutera sådant som vi av erfarenhet vet att vi får frågor på.
Vill du vara med och jobba? Anmäl dig då till mig på tel 0225-33147. Du kan också anmäla dig
via föreningens hemsida.
Ett annat sätt att aktivt stödja föreningens arbete är att informera andra om att vi finns. Vi är i dag
c:a 250 medlemmar. Ett första mål är att bli 300. Att värva en ny medlem är ett mycket värdefullt
bidrag till föreningens arbete. Eller varför inte ge någon du känner ett medlemskap i present?
Samtidigt vill jag vara noga med att framhålla att även du som nöjer dig med att bara vara
medlem ger ett mycket viktigt bidrag. En väl fungerande förening har både aktiva och stödjande
medlemmar. Och båda behövs!

Jag vill avsluta med att slå ett slag för föreningens hemsida www.norn.nu. Gå in på sidan och
läs om vad som händer på Norn. På hemsidans infotjänst kommer du lätt i kontakt med
styrelsens medlemmar, kan ställa en fråga, ansöka om medlemskap, anmäla att du vill hjälpa
till med något, berätta en historia som har med Norn att göra m.m.
Med vänliga hälsningar till alla Nornvänner.
Jan Karlsson
Ordförande

