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Strömsbergsfilmer 11 november kl 14-16
Arbetsdag för iordningsställande av
julmarknadslokalerna 18 november kl 9
Köp den nya boken
”STRÖMSBERGS BRUK - mitt i tiden”
Strömsbergs bruks julmarknad 26 november kl.11-16
Strömsbergs Café
Arbetsdag för återställande av
julmarknadslokalerna 2 december kl 9
Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks
företagare 12 december kl 18
Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Fotbollsgrattis
Jazz på bruket

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
önskar
Strömsbergs Bruksgille, Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen, Strömsbergs Idrottsförening och Nätverket
Strömsbergs bruks företagare.
Distribution och ansvarig utgivare:
Lars Olof Billberg, Strömsbergs bruks samarbetskommitté.
Tel. 0293-411 37, Norrgärde 121, 815 96 Strömsbergs bruk.
Manus– och annonsstopp för nästa nummer av BruksNytt
Är 1/2 2018 med utgivning under följande vecka.
Du kan höra av dig till redaktionen med frågor och innehåll via
e-post bruksnytt@stromsbergsbruk.nu
Annonspriser hel sida 400 kr, halv 200 kr, kvarts 100 kr .

Strömsbergsfilmer 11 november kl 14-16
Ingvar Helander visar och berättar om sina filmer.
På torkvinden, Bagarstugan.
Kaffeservering.

Arbetsdag för iordningsställande av
julmarknadslokalerna 18 november kl 9
Samling vid hammarsmedjan. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Köp den nya boken
”STRÖMSBERGS BRUK - mitt i tiden”
Boken kan köpas i Str ömsber g vid boksläppet den 23 november . kl. 16 19 i Strömsbergs Café, under Julmarknaden den 26 november samt i Brukslokalen 10 december kl 14-17. Pris 295 kr inkl. moms. Kan även beställas på
hemsidan under fliken ”NY BOK”.
2018 är det 375 år sedan Strömsbergs bruk grundades. Det var år 1643 som
bergsmannen och vallonen Welam Wervier anlade den första masugnen vid
forsen i Tämnarån.
I boken ger för fattar en Ker sti Kollber g och fotogr afen Björ n Ullhagen
ett aktuellt porträtt av bruket. Boken är rikt illustrerad med både gamla och
nya bilder.
Ur innehållet:
- Det vita bruket.
- Landskapet, människan och järnet.
- Vallonerna Wervier, De Geer, Guillaume.
- Också arbetarnas historia.
- Den livsnödvändiga skogen.
- En herrgårdshistoria.
- Mellan arbete och vila.
- Mer än ett sekels idrottshistoria.
- Företagsamma bruksare.

Strömsbergs bruks julmarknad 26 november kl.11-16




Försäljning av hantverk m.m. i och kring masugnen och
hammarsmedjan.
Öppet i ett julpyntat skolmuseum.
Julmusik och sång.





Försäljning av den nya boken ”STRÖMSBERGS BRUK - mitt i tiden”
Servering och grillad korv.
Boka marknadsplats 070-6438441.

Välkommen!
Strömsbergs bruks samarbetskommitté

Strömsbergs Café
Öppet 26 november kl 11-17
13 nov -15 dec. Jultallrikar för stör r e gr upper och för etag. Boka plats
070-209 4513.
Adventsfirande 10 december i Brukslokalen kl 14-17
Tomte, dans kring granen, fika och en massa bus.
Se www.stromsbergscafe.com
Facebook: Strömsbergs café Instagram: @cafestromsberg

Arbetsdag för återställande av
julmarknadslokalerna 2 december kl 9
Samling vid hammarsmedjan. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Sammanträde i nätverket Strömsbergs bruks
företagare 12 december kl 18
Företagare i Strömsbergs bruk kallas härmed till sammanträde hos
Lennart Wallin, Dorkarby.
Ärenden:
Val av representanter till Strömsbergs bruks Samarbetskommitté.
Beslut om hur tillskott av kapital skall disponeras.
Välkommen!

Kallelse till årsmöte i Strömsbergs Bruksgille
Medlemmar i Strömsbergs Bruksgille kallas härmed till årsmöte den
24 februari 2018 kl. 17.00 på Torkvinden.
På dagordningen:
Årsmötesärenden enligt stadgarna.
Årsmöteshandlingar utdelas i februari 2018.
Välkommen!
Styrelse
Fotbollsgrattis
Vi gratulerar våra svartvita fotbollsidoler till att ha klarat kontraktet i div II.

Jazz på bruket
Under en av den gångna sommarens få ljuva, ljumma, ljusa sommarkvällar
avnjöt vi medarbetare i Kommittén och andra en god supé
och tillika kakbak och varm dryck i Strömsbergs Cafés
trädgård. Därtill bjöds jazzmusik i traditionell svängig stil
av Bay City Seven – en orkester bestående av ett antal
grånade men kunniga och entusiastiska musiker. Det blev
en lyckad afton enligt mångas åsikt – även om Strömsbergs
bruk inte kommer att bli något svenskt New Orleans….
Vissa påstår, att det råder kris inom jazzmusiken. Den får
inte tillräckligt mycket uppmärksamhet av massmedia och ”kulturpådrivare”
i allmänhet. Den förutsägbara svensktoppsmusiken, den till absolut
konformitet anpassade Eurovisionens schlager samt det monotona
”rapandet”, ges desto större utrymme.
Jazzmusik påstås dessutom vara en åldersfråga (utövare och publik enligt
ovan var ”närmare sjutti´ än trettiosju”).
Därför uppmanar vi er alla, att till nästa jazzkonsert ta med såväl morsan
och farsan som mormor och farfar för att råda bot på åldersklyftan……
Keep on jazzing!
RLg

