ROSTUGNENS VÄNNER
Modellboden invigd med pompa...
Flaggspel, hornmusik och stor publik mötte landshövding Maria Larsson vid invigningen av Sveriges
nyaste Arbetslivsmuseum - Modellboden i Breven den 11 september. Tur med vädret hade vi också
vilket var bra med tanke på alla uppklädda och
utklädda gäster. Historiska vingslag.

När bandet hade klippts visades utställningen och
rostugnen. Maria Larsson önskade oss lycka till med
fortsättningen av utställningsbygget.

Sofie Isaksson, proffsfotografen i Breven, tog alla
eminenta bilder vid invigningen. Tackar!

Julmarknad, Blot och Nyårsfest
Maria Larsson inviger i säker stil. Snacka om god
tidsanda.

Året går mot sitt slut och allting tycks hända i
december (som om det inte räckte med jul):

Invigningen inleddes med Bb-laget som spelade
tidsenliga musikstycken, ordförande som berättade
om bakgrunden och arbetet med museet och Maria
Larson som höll invigningstal och prisade Breven för
både det ena och det andra.

10 december Julmarknad 10.00-16.00
Kom och ät en Kolbulle vid brasan i rostugnen.
Bildspel från gamla tider. Modellboden öppen hela
dagen. Bb-laget spelar i kyrkan 14.00. Knallar, fika,
granar och allt som hör till.
21 december Blot 18.00
Vi firar vintersolståndet och Ljusets återkomst med
fackeltåg. Start vid vägskälet (Bo/Regna) 18.00. Tag
med fackla. Samkväm med sång och kul vid brasan i
rostugnen. Genomförs traditionsenligt i alla väder!
31 december Nyårsfirande 23.30
Vi firar in det nya året tillsammans med Hembygdsföreningen. Eldkorgar, sång och varm choklad vid
rostugnen. Nedräkning vid tolvslaget. Ta med något
gott att skåla i. Glöm inte bjällra, tamburin eller
visselpipa - nyåret ska ju höras!

Raoul Hjärtström på upptäcktsfärd i Modellboden
Vi tycks ligga bra till hos länsstyrelsen, vilket också
framgick av länsantikvarie Raoul Hjärtströms exposé
över alla projekt i Breven. Byggnadsminnesförklaringen inte minst - den största i länet och ett av de
stora i landet faktiskt. Vi lever verkligen i en levande
bygd med känsla för historien.

Vill du hjälpa till?
Vi har massor att göra och är lite för få personer vid t
ex Julmarknaden. Kan du vakta dörren en stund vid
Modellboden eller elda brasa i rostugnen? Det finns
plats för fler eldsjälar (haha) i föreningen. Prata med
någon i styrelsen eller ring Claes 070-5151300
God Jul önskar vi alla medlemmar
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