Medlemsbrev 2022
Kära Nornvänner!

Verksamhetsåret 2021 kom på samma sätt som 2020 att präglas av
Coronapandemin.
Liksom förra året kom det många spontanbesökare till Norn. Folk sökte sig på egen
hand ut till vackra och intressanta platser då många av de normala arrangemangen
var nedstängda. Vi hoppas intresset för Norn håller i sig även nu när vi äntligen tycks
närma oss slutet på pandemin.
Inför 2021 planerade vi och förberedde oss för att genomföra våra traditionella
aktiviteter och arrangemang i förhoppningen att det skulle bli ett vanligt år. Men vi
blev tyvärr tvingade att även 2021 ställa in vårt stora arrangemang –
midsommarfirandet. Däremot genomförde vi Norndagen som planerat och museet
hölls öppet under juli månad och lite till.
Det här är medlemsbrevet för det kommande verksamhetsåret 2022. Det skickas ut
till alla medlemmar 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 2022.

Årsmötet äger rum lördagen den 2 juli på Norn och börjar kl 15.00.
En andra kallelse kommer att skickas ut under juni. Annonsering av årsmötet görs
dessutom i Annonsbladet samt på föreningens hemsida.

Hänt under 2021
Under 2021 var verksamheten begränsad p g a Coronapandemin.
Midsommarfirandet fick ställas in men Norndagen genomfördes och hade 250-300
deltagare. Museet i Bruksmagasinet var öppet lördagar och söndagar från
midsommar till och med Norndagen. Skolmuseet visades på begäran vid ett antal
tillfällen samt på Norndagen.
Föreningens årsmöte hölls den 3 juli, utomhus framför Bruksmagasinet.
Besöksmålet vid Knapptjärn gräs- och slyröjdes för att vara lättillgängligt för
allmänheten. Ryssleden röjdes på vissa ställen och fick nya markeringar.
En rastplats med bord och bänkar av ”Knapptjärnsmodell” byggdes vid den framröjda
ruinen efter den s k ”Nedre smedjan” strax ovanför Hyttan.

Aktiviteter som anordnats (eller inte anordnats) av andra
Svenska kyrkans gudstjänster var inställda även under 2021. Däremot genomfördes
ett antal vigslar och barndop. Vevgrammofonsällskapet höll sin populära
vevgrammofonstämma i slutet av juli. Samfällighetsföreningen anordnade
Valborgsmässofirande och en minnesstund på Alla helgons dag.
Inför 2022
Vi tror att pandemin nu går mot sitt slut och planerar för att genomföra vårt normala
sommarprogram. Skulle det visa sig att optimismen var obefogad återkommer vi med
information på hemsidan och i Annonsbladet. Programmet ser ut på följande sätt:
•

Midsommar firas midsommardagen den 26 juni. Vi planerar för fullt
program.
• Norndagen genomförs söndagen den 7 augusti. Vi planerar för fullt
program.
• Årsmötet genomförs lördagen den 2 juli kl 15.00.
• Bruksmuseet kommer att vara öppet lördagar och söndagar från
midsommar fram till och med Norndagen.
• Skolmuseet visas efter beställning och om det är möjligt på direkt
förfrågan.

Arbetslördagar.
Vår och höst har vi en arbetslördag för att vår- och höststäda på bruket. Alla är varmt
välkomna att komma och hjälpa till. Vi annonserar i god tid på hemsidan.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för 2022 är oförändrat 150 kr per person. Vi är tacksamma om ni vill
betala avgiften så snabbt ni kan. Om någon inte längre vill eller kan vara medlem så
vore det bra om vi fick ett meddelande om det. Det vore också bra om ni vill skicka in
era e-mailadresser så att vi så långt som möjligt kan göra elektroniska utskick.
Skydd för personuppgifter
Som medlem godkänner du att föreningen sparar och skyddar dina personuppgifter
enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Vill du vara med och arbeta för bevarandet av Norns bruk och dess historia?
Anmäl dig till info@norn.nu så blir du kontaktad.

Med vänliga hälsningar till alla Nornvänner.
Jan Karlsson
Ordförande

