De tre första rätta svaren i utlottningen, vinner 1 st trisslott var.
1. Vad tjänade man per timme 1951,
som 14 åring pojke när man fick
börja jobba på Mariebergs såg.
1
X
2

1.
X.
2.

År 2003
År 2004
År 2005

3. Hur många ideella arbetstimmar
gjorde föreningen under ISKA
projektet år 2004.
1.
2.
3.

Mariebergs Folkets Hus förening firar
100 år i år och det tänker föreningen fira
med en stor jubileumsfest på Mariebergsgården. Festen går av stapel lördagen
den 22:a november.

1,10 kr/timme
2,60 kr/timme
3,50 kr/timme

2. Vilket år blev det beslutat av
Länsstyrelsen att delar av bruket
skulle bli ett Kulturreservat men
namnet: Kulturreservat Mariebergs
sågverkssamhälle

2501 timmar
1809 timmar
1240 timmar

Rätt svar och Vinnare
på förra tävlingen.
1. Köja herrgård (semesterhemmet)
2. Mariebergs herrgård, Borgen
3. Box herrgård
GRATTIS till:
Kerstin Högström, Eskilstuna
Siv Näslund, Sundsvall
Gördis Selling, Ånge

Senaste nytt........

Mariebergs Folkets Hus
föreningen 1908 - 2008

100 års
Jubileum
22:a Nov Kl. 18.00

Meny

3-rätters middag

Musik

North Pride
Förbokning:
Benny 530 88 alt. 070 317 61 62
Hjördis 070 634 06 38
Kuvertpris 290:Anmäl Dej Senast 16:e Nov.

Välkommen!!
OBS!! Ny E-postadress

Kontakt:
Tel. 0612-53088, 070-317 61 62
epost: info@marieberg.org
hemsida:www.marieberg.org
Adress:Köja-Marieberg
Lokalhistoriska
Förening, Nyhamn 102, 872 96 Bjärtrå
Bli medlem i Köja-Marieberg Lokalhistoriska
Fören. P.g. 4577915-4 Årsavg. enskild 60:-,
familj 100:-.

Köja Mariebergs Lokalhistoriska förening

Tävling! Tre frågor.....

Köja-Marieberg
Lokalhistoriska Förening
Infoblad Nr.12
Okt.2008

En vår, sommar samt en stor del av
hösten har gått sedan det senaste
bladet kom ut. Mycket har hänt och
mycket är på gång bl.a en jubilar som
fyller 100 år, Folketshus föreningen.

Kulturreservatet
Ni kunde läsa i vårt senaste blad att
renoveringen av den lilla dasslängan
hade påbörjats och den har även
fortsatt under våren, sommaren och
hösten. Det har varit en stor och
omfattande renovering eftersom
byggnaden var ganska svårt
angripen av väder och vind under
lång tid.
Byggnaden har även använts som
förråd och garage i många år och
återskapas nu i stor utsträckning till
som den såg ut förr i tiden. Arbete
som är kvar att göra är nytillverkning av ett 15-tal dassdörrar,
fönster-renovering samt målning
ytterpanelen.

Idag är väggarna raka igen och taket nylagt på
den ena sidan samt några av dörrar på plats.

Här ser vi dasslängan under pågående arbete
med både tak och väggar.

Det var ett drygt arbete med att gräva och gjuta
nya plintar för att räta upp den sneda väggen

Veteranbilsrally

Vandrarhemmet

Det blev en lyckad dag när Veteranbilsrallyt gjorde ett stopp på Kulturreservatet under sin färd genom
byarna. Ett stort antal ekipage med
många förare och passagerare passade
på att ta en fika på Café Norden och ta
del av föreningens utställning. Många
av dem bar tidsenliga kläder som både
passade till bilarna och även på caféet.
Det var även många bybor som passade
på att komma och se bilarna och ta en
fika i det fina sommarvädret.

1970-tals lägenheten som är inrymd i
kasernen Norden har också renoverats
färdigt under våren, av några studenter
från Byggnadsvårdsprogrammet i
Kramfors. I vandrarhemmet Norden
finns idag lägenheter som speglar
decennierna: 1940- 1950- 1960- samt
1970-tal. Café Norden speglar den tid
då kasernerna byggdes, i slutet 1800talet.

Byggnadsvård
Det har varit åtta st elever från Byggnadsvårdsprogrammet Trä Akademien
Höga Kusten, som har arbetat på
Kulturreservatet i vår och sommar. De
har även utfört arbeten med fönsterrenoveringar, och arbetat med dasslängan.

Köket i 1970-tals lägenheten, med den blommiga
fondväggen.

Aktivitetsdag - Bruket
Föreningen anordnade en träff i
sommar med bl.a. brödbakning i
bakstugan, rödfärgskokning då
besökande fick se hur det gick till förr i
tiden när man kokade sin rödfärg .
Ingredienser är vatten, järnvitriol,
finmalet vete och rågmjöl. Det fanns
även ett litet loppis utanför bakstugan.
Föreningen bjöd deltagarna på kaffe och
mackor gjorda på nybakat bröd. Dagen
avslutades med en trevlig pubkväll på
Grönvalls.

En av bilarna, en gammal bryggeribil.

Händer snart!!!!
PUB-kväll 15:e November
Här bakas det knäckebröd av Anna på Berget och
dottern Sally.

Jubileumsmiddag 22 Nov.

Midsommarfirandet
Traditionsenligt dansade vi runt
midsommarstången vid kajen i Köja.
Föreningen passade även på att inviga
den nya skylt som satts upp på kajen.
Köja Ångbåtskaj. Kvällen avslutades
med grillfest på kajen.

Den 15/11 blir det levande musik med PUB-kväll
på Mariebergsgården.
Ducks can grow de spelar musik av
Välkomna kl. 19.00
Jimi Hendrix.

Skylten är handgjord helt i trä.

Mariebergs Folketshus förening firar 100 år i år.
Föreningen bjuder in till en Jubileumsmiddag på
Mariebergsgården lördagen den 22/11. De som
betalar kuvertavgiften ger även ett litet bidrag till
Folketshus föreningen, som kämpar med
ekonomin för att bevara Mariebergsgården. Kom
till en trevlig kväll och var med och Ert stöd.

Ett vackert tidsenligt klädd par kom och fikade
på Café Norden.

Solens Mat med Pub 6:e dec
Vi provar på att göra korv och skicka till rökning.
Intresserade anmäler sej till HjördisÅsander
senast den 30:e november. 0612-530 92.

Hyr bastu eller bagarstuga
Välkommen att hyra bagarstugan
eller bastun i Grönvalls, Marieberg.

Priser:

Bagarstugan 150:-/gång inkl. ved.
Bastun 100:-/gång inkl. ved
Kontakta: 070 317 61 62 alt. 53088.

Efterlysning
Föreningen är fortfarande intresserad av möbler,
porslin, mattor m.m. som kan passa till
Vandrarhemmet på Norden. Så kasta inte bort utan
kontakta oss gärna på 530 88 el. 070 317 61 62.

