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Coupe de glace, avec…

Det finns dråpliga, intressanta och lärorika berättelser, som många bär på från den gamla
brukstiden. Synd bara att de sällan kommer till vår kännedom.
Bo Österberg berättar följande:
När pappan fyllde 50 år ordnades ett kalas i Brukslokalen. Arbetskamrater, grannar och goda
vänner var alla inbjudna. En ståtlig pokal med namnen på alla givare tydligt inetsade
överlämnades som gåva till födelsedagsbarnet. Förutom presenter bjöds
jubilaren på tal, sång och musik samt diktläsning.
För gästerna stod ett rikligt uppdukat bord med mycken mat och dryck redo. Till
dessert serverades glass. Läckerheten förvarades i väntan på förtäring i karotter i
snödrivor nära lokalen för att behålla glassens konsistens och temperatur. Då
desserten skulle serveras upptäcktes, att stora delar av innehållet nallats! Var det oinbjudna
bygdens buspojkar, som varit framme?
Jubilaren redde dock upp den prekära situationen genom att skicka hem den
snabbfotade sonen att hämta mera groggvirke.
Trots bristen på den läckra efterrätten ansåg alla festdeltagarna, att det var ett
synnerligen trevligt kalas.
”Av glassdessert vi fick en liten pott att slicka.
Som tröst erhöll vi då stärkt sockerdricka…”
Återberättat, RLg
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Valborgsmässoeld

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

Sportlovsveckan

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

Julmarknad 2019

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

Kalendarium februari–april

SIF årsmöte 26/2

Februari

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

20 kl. 10.00-12.00. Skoterutfärd Samling på Bruksgatan. Korvgrillning och varm choklad.
Tillgång till uppvärmd lokal.
Kostnadsfritt. Vinterlovsaktivitet.

Bruksgillets årsmöte 29/2

20 kl. 11.00-13.00. Besök i skogsbruksmuseet med tipspr omenad. Avslutning vid
bagarstugan med korvgrillning och varm choklad i uppvärmd lokal. Kostnadsfritt.
Vinterlovsaktivitet.

Årets marknader

26 kl. 19.00. Årsmöte Str ömsber gs Idr ottsför ening. Lokal: Gamla brukskontoret.
28 kl. 17.30. Årsmöte Str ömsber gs samfällighetsför ening. Lokal: Tor kvinden
i bagarstugan.

Hålls lördag 29/2 kl 17.00 på torkvinden, Strömsbergs bagarstuga. Bruksgillet
bjuder på mat. Välkommen!
Vårmarknad 10-13/4. Se kalendariet på föregående sida.
Strömsbergsdagen lördag 15/8 11.00-16.00
Julmarknad söndag 22/11 kl 11.00-16.00
Boka plats för försäljning på tel 070-64 38 441. Välkommen!

Lämningar/kulturarv längs Tämnarån
För att antal år sedan gjorde bl.a. Skogsstyrelsen en inventering för att kartlägga fyndigheter enl. rubrik efter Tämnarån och kringliggande landområde.

29 kl. 17.00. Årsmöte Str ömsber gs Br uksgille. Lokal: Tor kvinden i
bagarstugan.
April
4 kl. 9.00. Städdag, samling vid skolmuseet. Ta med r edskap. Kaffe och kor v
vid skolmuseét kl 12.00.
10-12 kl. 11.00-16.00. Konst på väg.

En detaljerad karta samt skriftliga dokument över 200 fynd i
strömsbergsområdet har gjorts och finns i vår ägo. Det gäller – förutom
industriminnen i bruket också t.ex. stensättningar, gravfält, väg- och
minnesmärken, boplatslämningar, kolbottnar, ruin från tegelindustri, mm.
Om någon vet mera kring detta – hör gärna av er till oss i Kommittén!
I projektet ”Tämnarån som kanotled” har styrgruppen en ambition att förutom att anlägga
bryggor i ån, tillfartsvägar till vattnet, rastplatser på stränder också erbjuda paddlarna
intressanta sevärdheter längs paddlingsturen.

10-12 kl. 11.00-17.00 Vårmarknad och Loppmarknad och grillad korv m.m.
10-13 kl. 12.00 – 15.00. Öppet bruk: Masugn, hammar smedja, skogsbr uksmuseum med
samlingen av älghorn, skolmuseum och arbetarbostad är öppna. Med stöd av NBV.
10 kl. 13.00. Guidad tur genom br uket. Samling vid br uksdammen. Med stöd av NBV.
13 kl. 11.00-15.00. Konst på väg.
13 kl. 11.00-15.00 Vårmarknad och Loppmarknad och grillad korv m.m.
18 kl. 9.00 Städdag samling vid skolmuseet. Ta med redskap. Kaffe och korv vid skolmuseet
kl 12.00.
25 kl. 9.00 Städdag samling vid skolmuseet. Ta med redskap. Kaffe och korv vid skolmuseet
kl 12.00.
30 kl. 20.30. Valborgsmässofirande, Kase, fyr ver ker i, kör sång, vår tal,
servering, grillad korv m.m. Med stöd av NBV. Du som vill lära dig hur fyrverkeriet
förbereds och avfyras, kontakta Ove Östergren 070-6965754.

Om murar och intresse

Vid senaste besök i huvudstaden besågs en utställning – ”1989”. I ord och bild
beskrevs det årets dramatiska och omvälvande händelser, och vad som skedde strax därefter –
Berlinmurens fall, massakern på Himmelska Fridens Torg,
Nelson Mandelas demokratiska seger över Sydafrikas apartheid samt diktatorer i Sydamerika
med Pinochet i spetsen, som med svansen mellan benen fick lämna makten.
Världen tycktes då mera hoppingivande och positiv. Samtal och samverkan mellan forna
antagonister utvecklades i stället för vapenskrammel och konfrontation.
Öppenhet i stället för inskränkt syn blev ledord för dagen. Nationer, folk och enskilda
människor blev mera intresserade av varandra.
Gränser öppnades och folk möttes.
Vem kunde då ana, att världen 30 år senare åter skulle komma att
präglas av ”att det är bättre att bygga murar än att riva dem”, att
protektionism och inskränkt provinsialtänkande av typen ”make America great again” eller ”blott Sverige svenska krusbär har” skulle bli
slagord för dagen eller att ”vi” alltid vet och är ”bäst”!
Vi tycks ha glömt vad en vis person en gång sa: ”Det är bättre att vara
intresserad, än att själv verka intressant”!
RLg.

