Närvarande i nästan 90 år

Årets aktiviteter för dig som medlem

Nederluleå hembygdsförening är den äldsta hembygdsföreningen i länet. Det var i februari 1927 som
två herrar, prosten Albert Nordberg i Gammelstad och
läraren Helmer Hornberg, Alvik, slog sina huvuden
ihop och bildade Nederluleå hembygdsgille som hade
sin verksamhet mellan åren 1928 och 1987.
Hembygdsgillet ombildades till hembygdsförening
1987 och har än idag gamla Nederluleå socken och
Världsarvet Gammelstads kyrkstad och omkringliggande landsbygd som vårt verksamhetsområde. Hos
oss finns stor kunskap om lokala förhållanden från dåtid till nutid.
Föreningen är öppen för alla som är intresserade av
historien, nutiden och framtiden på platsen där de bor
och alla är välkomna som medlemmar.

- underhåll och guidning i kyrkstuga 253/254, ”visningsstugan”, som föreningen äger. Under helgerna
sommartid (maj-sept) är kyrkstugan bemannad med
föreningens kunniga guider som berättar om kyrkstadslivet förr och nu.
- aktivt deltagande vid arrangemang på Hägnans Friluftsmuseum, jul och midsommar, halstring, bakning, sköta parkeringar m.m.
- deltagande vid firandet av Persmäss och andra kyrkliga aktiviteter.
- arrangera möten med olika teman, surströmmingsfest, julgröt m.m.
- anordna temakvällar i Sockenstugan med inbjudna
föreläsare.
- starta studiecirklar i olika ämnen.
- sköta underhållet av Hälsokällan, Ryssgraven samt
Biskopsstenen vid kyrkan.

Detta erbjuder vi dig i vår förening
- tillvarata och vårda gamla Nederluleå sockens äldre
och nyare kultur.
- utforska, samla, vårda och beskriva bygdens minnen
av såväl andlig som materiell art.
- på lämpligt sätt sprida kunskap om gångna utvecklingsskedens betydelse för dagens kultur
- ta vara på kunskapen och kompetensen om Nederluleås kultur och miljö som finns ute i närområdet.
- Vi samverkar med Hägnans Friluftsmuseum, Norrbottens Minne, Kyrkstugeföreningen, Nederluleå
Församling och andra för hembygden intresserade
organisationer.
- Nederluleå hembygdsförening är även medlem i
Norrbottens hembygdsförbund.
- Vi är en del av ca 2 000 hembygdsföreningar i landet
med ca 450 000 medlemmar.

Välkommen till
Nederluleå
hembygdsförening
Välkommen till oss
Ordet hembygd väcker minnen till liv och de flesta tänker först och främst på barndomens bygd, ungdomsårens och föräldragenerationens hembygd.
I dagens Sverige har de flesta av oss flera hembygder
i och med att vi lever ett mycket rörligare liv numera.
Vi bor, som regel, på mer än en ort under vår levnad
och alla platser vi tillbringat en längre tid på färgar av
sig på oss, ger oss minnen och bekantskaper – kontakter som vi bär med oss. Hos oss i Nederluleå hembygdsförening finns stor kunskap om vår hembygd.
Bevingat ord: ”Vet man inte vars man kommer ifrån
vet man inte vars man ska”’
Välkommen som medlem hos oss, vi har mycket att erbjuda!
Kontakter 2017/2018

Ordförande: Stig Palmgren, 070-558 74 45
E-post: stig.palmgren@gmail.com
Kassör: Barbro Wikström, tel 070-686 97 42
E-post: ebwikstrom@hotmail.com
Medlemsavgift
Enskild medlem .........................100 kr
Familj på samma adress .........150 kr
Avgiften betalas in på föreningens plusgirokonto 6 15 30-2
Ange namn och adress på inbetalningskortet.
Har ni frågor så kontakta någon i styrelsen, telefonnummer
på föreningens hemsida: www.nederlulea.se
E-post: info@nederlulea.se

Grundad 1927
www.nederlulea.se

Vi har funnits i gamla
Nederluleå socken sedan 1927!

