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Under 2020 drabbades vi av pandemin.
De flesta av hembygdsföreningens ordinarie verksamheter och
arrangemang fick ta paus.
Trots detta uppehåll har det hänt mycket med vår hembygdsgård.
Här presenteras en del av allt som hänt under 2020 – och det är
mycket.
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt har gjort det möjligt att
genomföra renoveringen av stora salen och scenen.
Tack för arbetet kring hembygdsgården - trädgård, trädfällning
och förbättringen av parkeringen.

Projekt Mötesplats Bärfendal
Våren 2020 sökte styrelsen om projektbidrag.
Idén var att göra lokalen mer anpassad för olika kulturella tillställningar och
locka fler barn och ungdomar till aktiviteter i bygdegården.
Med projektet skulle vi göra det möjligt att utveckla nuvarande aktiviteter
samt göra det attraktivt för nya grupper att använda lokalen.
Bidragsgivarna uppskattade vår ansökan och motiv – Projekt Mötesplats
Bärfendal kunde därmed starta hösten 2020.
Stora salen har fått sig en ny välkomnande kostym: fönster, golv och tak
är bytta, målade och slipade.
I samband med renoveringen har stora delar av elen bytts ut.

.
Dolt bakom masonit fick gamla dörrar nytt liv och husets stockar från 1870 fick
en belyst plats under scenen
Scenen är helt omgjord: högre i tak och större scenöppning, ny teaterbelysning
och golv.
Hela bild- och ljudanläggning är utbytt mot modern digital teknik.
Den nya tekniken är mycket lättskött med enkla fjärrkontroller.

Även Lilla Salen har fått samma färgsättning som Stora Salen.
I källaren har rum målats och nya varmvattenberedare installerats.

Det kommer mera
Utomhus har trädgården fått omsorg och ett träd till minne av Margaretha
Nilsson planterats
Parkeringsplatsen har utvidgats och belysning flyttats.
Tvärån är åter synlig efter ett omfattande röjarbete
Vid entrén har ny asfalt lagts och gången fram till loppisen har blivit stenlagd.
Hembygdsgården östra fasad har målats och handikappingången har ett
nytt tak.
På föreningens Facebook och hemsida är vi mer aktiva.

Loppmarknad
Under våren kommer föreningens loppmarknad ha att öppet.
Se vår Facebook för aktuella tider.
Vi tar gärna emot dina saker – det betyder mycket för vår verksamhet.
Kontakta Kristine Zettergren för mer information,
kristine.zettergren@gmail.com eller 070-753 14 71.

Bästa medlem – nu behöver
föreningen ditt stöd
Den pågående pandemin har medfört att alla arrangemang och uthyrning
har tagit paus.
Dessa är av stor ekonomisk betydelse för föreningen för att kunna fortsätta
verka och hålla hembygdsgården i ett gott och vackert skick.
Vi hoppas att covid-19 dalar under året – då kan vi åter öppna upp för alla.
Trots att hembygdsgården inte utnyttjas för olika arrangemang måste huset
skötas: värme, sopor och löpande underhåll är dryga poster.
Medlemsavgiften
Ditt bidrag och medlemskap är viktigt för att Hembygdsgården ska
fortsätta att vara en samlingsplats i Bärfendal.
Medlemsavgiften är oförändrat låg och är på 100 kr. person och år.
Vill du sätta in en gåva är det välkommet.
Ange gärna om det är medlemsavgift eller gåva.
Bankgiro: 618–6720
Swish: 123 305 43 84 (QR-kod på nästa sida)

Tack för ditt stöd!
Styrelsen
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