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Kalendarium februari– april
Februari
22 kl. 10.00-12.00. Skoterutfärd. Samling på Br uksgatan. Kor vgr illning och
varm choklad. Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
22 kl. 12.00. Skidutflykt. Samling på Bruksgatan. Korvgrillning och varm choklad.
Tillgång till uppvärmd lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
22 kl. 11.00-13.00. Besök i skogsbruksmuseet med tipspr omenad. Avslutning
vid bagarstugan med korvgrillning och varm choklad i uppvärmd
lokal. Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.
23 kl. 17.30. Årsmöte Str ömsber gs samfällighetsför ening. Lokal: tor kvinden i
bagarstugan.
24 kl. 17.00. Årsmöte Str ömsber gs Br uksgille. Lokal: tor kvinden i
bagarstugan.
26 kl. 19.00. Årsmöte Str ömsber gs Idr ottsför ening. Lokal: gamla
brukskontoret.
Mars-April Påskhelgen
29/3-2/4 kl. 11.00-17.00. Öppet i Strömsbergs Café.
30/3-2/4 kl. 11.00-17.00. Konst på väg
30/3-2/4 kl. 12.00 – 15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja,
skogsbruksmuseum med samlingen av älghorn, skolmuseum och arbetarbostad är
öppna.. Med stöd av NBV.
30/3 kl. 13.00. Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen. Med stöd
av NBV.
31/3-1/4 kl. 11.00-17.00. Vårmarknad och Loppmarknad
April
14 kl. 9.00. Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv
vid skolmuseet kl 12.00.
21 kl. 9.00 Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv
vid skolmuseet kl 12.00.

28 kl. 9.00 Städdag, samling vid brukslokalen. Ta med redskap. Kaffe och korv vid
skolmuseet kl 12.00.
30 kl. 20.30. Valbor gsmässofir ande, Kase, fyr ver ker i, kör sång, vår tal,
servering, grillad korv m m. Med stöd av NBV.

Boka Uppland
Gruppbokning via Boka Uppland 0295-20300, bokauppland.se

Valborgsmässoeld
Var vänlig lägg inget på kasen före den 14/4 . Tack för visad hänsyn!

Sportlovsveckan
Under skolornas sportlov v 8 genomförs aktiviteter i Strömsbergs bruk för lediga
ungdomar - se vidare kalendariet på föregående sida, vår hemsida och kommunens
sportlovsprogram.

SIF årsmöte
Hålls måndag 26/2 kl 19.00 i Gl:a brukskontoret, Strömsbergs bruk.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Se dagordning på bl a SIF:s hemsida.
Föreningen bjuder på fika! Välkomna!

Bruksgillets årsmöte
Hålls lördag 24/2 kl 17.00 på torkvinden, Strömsbergs bagarstuga.. Bruksgillet
bjuder på mat. Välkommen!

Årets marknader
Vårmarknad 31/3-1/4 kl 11.00-17.00
Strömsbergsdagen lördag 18/8 11.00-17.00
Julmarknad söndag 25/11 kl 11.00-16.00
Boka plats för försäljning på tel 070-64 38 441. Välkommen!

Julmarknad 2017
Samarbetskommittén vill härmed framföra ett varmt tack till alla besökare, försäljare
och funktionärer som gjorde julmarknaden till ett lyckat evenemang. Välkommen
åter.

Som vanligt gäller för Bruksgillets medlemmar: ta med släkt o vänner och
anmäl till Lisa Rosengren 073-9672576 . Vid minst 10 anmälda får vi 10%
rabatt (scenpasspris). Hemsida: www.tierp.riksteatern.se

Lennart Wallin är död

Vår gode vän och mångårige medarbetare i Kommittén Lennart Wallin, har efter en
tids sjukdom lämnat oss.
Lennart var alltid vänlig, positiv och beredd att hjälpa till med olika arrangemang och
aktiviteter i Strömsbergs bruk. Han lämnar ett tomrum efter sig och stor saknad.

Ur (yr) Betraktelser från gökboet

När morfar kom på besök till familjen, läste han alltid sagor för barnen. Ibland var det
hiskeliga historier med lite burleska inslag, som ungarna verkligen gillade.
Den här gången handlade det om ett riktigt storkalas vid det gamla bruket. Där bjöds
bl. a. på kaffegök, utan att morfar närmare förklarade begreppet.
Det måste emellertid ha satt igång tankar hos ett av barnen, som vid den tidiga
frukosten efterföljande morgon ställde frågan: ”Om man dricker kaffegök, fastnar inte
fjädrarna i halsen på en då?”
En viss munterhet spred sig bland de vuxna frukostätarna liksom en livlig, mer eller
mindre pedagogisk diskussion om fjäderfän och drycker. Det är oklart om barnet blev
så mycket klokare av den. Men alla tyckte vi, att vi haft en osedvanligt trevlig och
lärorik ”gökotta”…….
RLg (alias Östergök)

