Bagarstugans Café

Söderbärke hembygdsförening

Njut av en kopp nybryggt kaffe med hembakat
bröd på Hembygdsgårdens tun eller inomhus
vid regnigt väder.
Öppettider 18/6 – 19/8 kl 11-17.30.
Betalning kontant och med Swishöverföring.

Hembygdsföreningen äger och förvaltar
vår Hembygdsgård, Baggströmska gården
som är en genuin bergsmansgård som var
bebodd fram till mitten av 1950-talet.
Här kan man se Söderbärkes första
Sparbankskontor med viss utrustning,
möblemang från olika gårdar i bygden
och målningar av framstående personer i
bygden.
Vi har under våren 2017 låtit genomföra
en restaurering av väggar och tapeter på
övervåningen så att de nu har fått betydligt
bättre skick än tidigare.
Hembygdsföreningen grundades 1925
och vi har ca 360 medlemmar. Ungefär
en tredjedel är utsocknes som genom
sitt medlemskap vill visa solidaritet
med bygden. Det kan du också göra
genom att lösa medlemskort för 60 kr i
Hantverksboden eller genom att sätta in
pengar direkt på vårt bankgirokonto 8150435. Kom då ihåg att ange ditt namn
och E-post samt att betalningen avser
medlemskap.
Vill du jobba med oss? Vi har mycket
uppgifter, stora som små där vi behöver
volontärer.

Hantverksbod & turistinformation
Här visas och säljs hantverk av hög kvalitet.
Mattor, keramik, trådarbeten, stickat, sömnad,
smycken mm.
Hantverksboden är också filial till Turistbyrån.
Här kan du få vissa broschyrer och tips på
aktiviteter och besöksmål både här hemma och i
vår nära omvärld.
Betalning både kontant och med kort.
Hantverksboden hålls öppen 16/6 – 19/8 kl
11-17.30.

Hemsida
Hembygdsföreningen har en hemsida där man
kan följa verksamheten i sommar. Där finns
också länkar för att teckna medlemskap mm.

Mer information finns på vår hemsida
www.söderbärkehembygdsförening.se
Följ oss också gärna på Facebook!
Kontaktperson: Lennart Stålberg, tel
0705 693382 lennart.stalberg@telia.com
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Aktiviteter under 2018
31/3 och 1/4 Konst i Påsk - Målningar med motiv från
Stilla veckan visas påskveckan i Kyrkan. Konstfotografier
och målningar visas i Församlingshemme. Museet och
Brandstationen hålls öppna båda dagarna.
30/4 kl 19.30 Valborgsfirande - Sång av
Söderbärkekören. Vårtal av Roger Hemming Efter
erbjuds fika i Församlingshemmet.
11/5 kl 9 Vårstädning - Vi snyggar upp och gör det
fräscht både inomhus och ute. Ta med städgrejer och
kaffekorg.
26/5 kl 19 Trefaldighetsafton - Vi samlas kl 18 vid
Hembygdsgården för att åka till Trefaldighetskällan.
Musik av Gunnar Viréhn med musikanter. Kåseri kring
Tersmedens på Larsbo av Thomas Boman, Söderbärkebo
i förskingringen.
22/6 kl 9 Hagudden - Vi klär majstången och gör i
ordning inför midsommarfirandet. Ta med kaffekorg.
22/6 kl 15 Midsommarafton - Traditionellt
midsommarfirande. Lekar för stora och små med
lokala musikanter under ledning av Gunnar Viréhn.
Lotterier, servering, varm korv Entré 30 kr. Barn
under 12 år och besökare i folkdräkt fri entré.
Vecka 27 Järnrutten - Aktörer inom Ekomuseum
ordnar skilda aktiviteter.
Vecka 29 Möljanveckan
17/7 kl 10 Brandstationen. Visning av brandredskap
och skogsredskap, främst motorsågar. Andra tider enl ö.
Göran Bäcklund 0705-664912.
18/7 kl 10 Kyrkogården - Kyrkogårdsvandring med
visning av skyddsvärda gravar.
21/7 från kl 10 Möljanlördagen - Lokala hantverkare
och handlare visar och säljer sina alster.
Kyrkbåtsrodden - Olika roddarlag tävlar om äran att stå
som bästa team. Se särskild annonsering.
Vecka 33 Augustifesten - 10/8 Konsert i Söderbärke
kyrka kl 18. 11-13/8 Skilda arrangemang i Söderbärke.

Sevärdheter

Nyfiken på Söderbärke?

Hembygdsgården står öppen för besök
enl ö se nedan. Gården är en genuin
bergsmangård som användes som bostad till
mitten av 1950-talet. På övervåningen har
väggar tapeter och dörrar restaurerats under
2017.

Vi har en broschyr över Kyrkbyn som kan
erhållas i hantverksboden.
Vår guidebok visar också förslag på
rundturer samt en del kuriosa om
bergsbruk med hyttor och hammare,
skolornas placering, kapell och
nykterhetsloger och soldattorp samt lite
om folkrörelsernas framväxt i bygden.
Boken kan användas som start till djupare
studier.
En särskild broschyr
berättar också om de
personer på kyrkogården
där vi har satt upp skyltar

Paul Eriksson museet
I en av Prästgårdens flyglar visas ett 100tal verk av bygdens son, Paul Eriksson.
Ett besök här bör du absolut göra om
du kan. Vi har broschyrer på svenska,
engelska och tyska. Vi håller öppet
söndagar på sommaren och dagligen under
Möljanveckan, vecka 29. Kontakta Lennart
Stålberg för visning på övrig tid.
Runt bygden
Hembygdsföreningen tog under 2014
fram en liten guidebok som berättar om
Söderbärke med omnejd.
Vi ordnade tidigare bussrundturer men i
år har vi inga sådana planer. Däremot kan
boken användas för turer med egen bil där
man får en god överblick över bygden
Kyrkbåtar
För några år sedan byggde en arbetsgrupp
de båda kyrkbåtar som används till en
årlig tävling under Möljanveckan vecka 29.
Man byggde också det nya båthuset mellan
Hembygdsgården och kyrkan.
Här kan man varje söndag delta i
motionsrodd. Alla är välkomna, nybörjare
som veteraner.

Gudstjänster på tunet
Kyrkan går utomhus sommartid.
Sommaren 2018 kommer gudstjänster att
hållas på Tunet den 8 och 22 juli. Vid regn
hålls gudstjänsterna inomhus.

Bärkebygd nr 38
Bärkebygd ges ut i samverkan med Norrbärke
hembygdsförening. Skriften kan köpas på
ICA-butiken, kiosken, i hantverksboden och i
museet.
Om du har intressant material om Söderbärke
kan du inför kommande utgåva, nr 39,
kontakta Lennart Stålberg tel 0705 69 33 82.

