HAMMARBACKENS HEMBYGDSFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018
Vi startade upp verksamheten med vår släktforskargrupp tisdag den 30 januari.
Den 20 och 28 april hade vi arbetsdagar inne och ute inför VALBORG och årets aktiviteter.
Föreningen bjöd på lunch och fika. Bra uppslutning.
VALBORGSMÄSSOAFTON tänds brasan kl 20, sång och tal och SKOHSKAFÉT ÖPPET ca
100 personer, dock fikade inte alla.
FINSKA FÖRVALTNINGENS representant från kommunen
Helena Sannerstedt var här och pratade med undertecknad om finska kvinnors liv här på skogen.
Hon fick tips om namn osv som sedan resulterade i en bok.
SKOGSKAFÉT öppnade för säsongen första lördagen i juni och var öppet lö o sö 14-18 under juni,
juli och augusti. Karin & Mollys loppis öppet samma tider.
ARBETSDAG den 8 juni inför EN DAG VID FORSEN...Vi bjöd på lunch och fika.
EN DAG VID FORSEN på den 9 juni blev välbesökt med med ett par hundratal personer.
SAMI RAHKONEN visade bilder från Gotland,
BERGSLAGERNAS SPELMANSGILLE höll sin årliga konsert med lokala låtar.
ARNE JOHNSSON visade bilder, berättade och läste sina texter under rubriken;
MINNE OCH SEENDE....Fullt på SKOGSKAFÉT som alltid när han kommer.
TAPPLOR OCH TAGEL...musik och sång med tre damer.
Nere vid forsen tillagade NILS OCH SANNA kolbullar, glödsill med tillbehör...
strykande åtgång.
SMEDERNA snodde sina alster under hela dagen och STÄLLBERGS RÖKERI sålde
sina goda rökta fisk. LOPPISEN öppen under dagen.
MIDSOMMARLUNCH den 21 juni. Trevligt!
FREDAGEN DEN 27 JULI ARBETSDAG inför auktionen. Vi bjöd på lunch, kaffe och dopp till
arbetsgänget.
LÖRDAGEN DEN 28 JULI VAR det så dags för BENNYS ALLTJÄNSTS årliga auktion.
Full fart från morgon till kväll. KORVGUBBARNA på plats och SKOGSKAFÉT öppet hela tiden med
DAGNYS SMÖRGÅSAR, nygräddade våfflor m.m. En trevlig dag med ca 300 personer.
Söndag den 15 juli,FRILUFTSGUDSTJÄNST, ca 25 personer.
Måndagen den 13 augusti, JAKTMÖTE på SKOGSKAFÉT.
Dagny och undertecknad fixade mackor. 25 personer.
Torsdagen den 4 okt var Daniel Bergdahl här från Länsstyrelsen och visade bilder och

berättade om arbetet med HAMMARSKOGSÅN fortskrider. Ca 20 personer.
Söndag den 7 okt var HÅKAN MOSSBERG här och berättade om Bångbro Järnverk och om
Kata Dahlström. Trevligt ca 30 personer.
HÖSTSTÄMNING på SKOGSKAFÉT med Skogssonen Johan Sandström som sjöng och
berättade om Dan Andersson samt ur sin egen repotuar. Sami Rahkonen visade bilder och
berättade under rubriken SKOGENS OCH HIMLENS KONUNGAR. Mycket uppskattad dag.
Ca 40 tal besökare.
20 november var Daniel Bergdahl här från Länsstyrelsen och höll föredrag med bildvisning
för en delegation från Baltikum och så åt älgsoppa till lunch som vi kokat.
De var här för att se på Hammarskogsåns projekt för flodpärlmusslan och bäcköringen.
Vi fick sp mycket uppskattning från gästerna, mycket trevligt.
Tisdag den18 dec hade Eftersöksjägarna och polisen möte här på SKOGSKAFÉT,
Dagny och undertecknad gjorde mackor m.m. Mycket trevligt gäng.
Under året har vi sålt fiskekort till våra sjöar och tjärnar här på Hammarbacken som vi
arrenderar av SVEASKOG.
Jag vill tacka medlemmar som ställt upp och jobbat, alla som uppträtt och alls
trevliga människor som besökt oss under året.
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