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Din hembygd på nätet - vår nya webbplats

Datautbildning i Västerfärnebo

Ingmari Ekman och Lars Östlund har under hösten arbetat fram en ny webbplats för Västerfärnebo Hembygdsförening, där man förutom information om föreningens verksamhet har kompletterat
med flera nya funktioner och användbara länkar.

Västerfärnebo Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan genomför en datautbildning
för nybörjare och andra som vill veta mer. Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av att
ha praktisk nytta av sin dator. Många har datorer
som står och samlar damm andra är osäkra på vilken nytta man egentligen kan ha av en dator. Att
använda e-post och hämta information på Internet
eller att betala räkningar är en mycket praktisk
funktion som många vill veta mer om.
Enbart en utbildning i studiecirkelform med sju
tillfällen är inte något nytt och löser inte alla frågor för att komma igång. Det erfordras en konkret
handpåläggning av personer som medverkar i utbildningen och även när det behövs hjälp på
hemmaplan. Därför erbjuder vi i samband med
utbildningen en behovsstyrd supportservice till
var och en per telefon och genom uppkoppling till
din dator eller på hemmaplan om det erfordras.

Det finns bland annat en längre presentation av
Västerfärnebo socken, artiklar om hembygdsföreningens historia, färnbodräkten och vår rika textiltradition. Här finns också bilder och information
om Gammelgårdens olika byggnader.

Som medlem i Västerfärnebo Hembygdsförening
får du en förmån vad gäller deltagaravgiften och
dessutom ett fördelaktigt avtal och erbjudande
från SHE. För inköp av dator och annan utrustning samarbetar vi med Data Butiken i Sala.

Genom sex olika sockenbeskrivningar kan du följa hur besökare skildrat trakten, alltifrån Olof
Grau 1754 till Sven Kjersén 1925. Alla finns för
nedladdning och utskrift, liksom samtliga utgivna
nummer av Medlemsinformationen.

Vi räknar med att genomföra den första studiecirkeln med början i januari 2010, på torsdagskvällar
vid Västerfärnebo skola. Vi använder kommunens
datorer och nätverk. Det är Ingmari Ekman som
kommer att hålla i utbildningen tillsammans med
några supportpersoner på trakten.

Den nya webbplatsen har även försetts med en
frågespalt, där vem som helst kan mejla frågor
som rör Västerfärnebo i gångna tider. Tillsammans försöker vi besvara dem med hjälp av den
rika kunskap som finns hos folket i bygden och
genom den tryckta dokumentationen. För den som
själv söker litteratur om Västerfärnebo med omnejd presenteras ett antal lokalhistoriska bygdeböcker, flera med utdrag ur innehållet. Vissa kan
köpas direkt via webbplatsen, medan andra numera endast finns på antikvariat etc.

Informationsträff - datautbildning
Vi genomför en informationskväll torsdag 10
december kl. 19.00 i Bygdegården, bakom Västerfärnebo skola. Då ges information från medverkande och svar på frågor kring utbildningen
och en hel del annat.
Vi bjuder på Lussekatter och kaffe. Anmäl er till
Anders Fläcke 0224-74 12 15.
Välkomna!

På webbplatsen kan du givetvis också anmäla dig
som medlem i föreningen.

Datautbildningen sker i samverkan med:

Webbplatsen kommer efter hand att utökas med
ännu mera lokalt material. Kom gärna med tips
och önskemål!
Välkommen till nya www.vasterfarnebo.se - din
hembygd på nätet!
Västerfärnebo Hembygdsförening
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Träff med Hembygdsförenigar i Sala kommun

minnesförening deltog ordföranden Ulla-Britt
Holmér och Ann Österberg.

Västerfärnebo Hembygdsförening har varit värd
för en träff med hembygdsföreningar i Sala kommun. Vid träffen medverkade bl.a. Genline, som
demonstrerade hur hembygdsföreningar kan använda Bygdeband i sin verksamhet för att digitalisera och därmed säkerställa att dokument, bilder,
filmer och ljud bevaras för framtida generationer.
Intresset bland de närvarande hembygdsföreningarna var mycket stort. Bygdeband ger möjlighet
för bygde- och släktforskare att använda det digitaliserade materialet via Internet. Är du intresserad? Gå in på www.familjeband.se och anmäl dig
som medlem - det är gratis!

Svartåkalendern 2010
Svartåkalendern har utkommit i sin åttonde utgåva
med Hembygdsföreningen och Svartådalens Bygdeutveckling som utgivare. Månadsbilderna har i
år inget gemensamt tema, utan är ett urval av det
material som privatpersoner i hela Svartådalen
ställt till förfogande. Redaktionen har bestått av
Ingmari Ekman, Erik Pettersson och Lars Östlund
från Hembygdsföreningen och Camilla Örnberg
från Svartådalens Bygdeutveckling.

Förhoppningen är att Svartåkalendern 2010 blir en
fin julklapp till vänner och bekanta. Vi har särskilt
förstått att den blivit en välkommen hälsning och
gåva till Färnbo- och Fläckebobor i förskingringen.
Inger Elison, Anders Fläcke och Ellie Johansson
med teckning av Bo Svärd över AB C.M. Wibergs
Vagn-& redskapsfabrik. Tavlan har skänkts av
Bengt Vangbo och överlämnades till Kumla Hembygdsförening.

Svartåkalendern 2010 kostar 60 kronor och kan
bland annat köpas på Bygdecentret, Västerfärnebo
Handelsbod och via Hembygdsföreningen. Elever
från Västerfärnebo skola har dessutom åtagit sig
att sälja Svartåkalendern mot en viss summa i
provision till sin klasskassa. Varmt tack till er!

Från Västmanlands Hembygdsförbund och Forn-

Extra årsmöte
Den 20 oktober hölls extra årsmöte i Bygdegården. Syftet var bland annat att informera medlemmarna om
utvecklingen kring f d Vangsbro skolas försäljning. Vid tiden för årsmötet hade en person anmält sig som
intresserad köpare, men samtidigt hade dessutom Sala kommun visat intresse för att utnyttja sin möjlighet till
förköpsrätt av fastigheten.

Brukskamrerns Wirsbo
Boken om Virsbo med glimtar från Virsbos historia: samhälle, innevånare, ägare
och verksamheter. I boken finns material från Västerfärnebo om kolforandet i
Sörhörende och Lugnet som dykt upp sedan Hörnsjöforsboken skrevs. Författare
till boken är Bengt Antonsson. Du kan köpa den på Bygdecentret i Västerfärnebo
eller direkt på webbplatsen Wirsbo historiska arkiv www.wirsboarkiv.se

Västerfärnebo Hembygdsförening
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Bygdeforskning
Två träffar har genomförts i Bygdegården med
diskussioner om hur vi går vidare för att ta vara på
och dokumentera bygden. På träffarna har vi visat
en film om Bygdeband, tittat på gamla foton, tidningsurklipp, gamla kartor och den nya webbplatsen - allt i storformat via dator och projektor. I
arkivet finns en hel del material som behöver digitaliseras. En del finns på www.vasterfarnebo.se
och mer kommer att läggas ut. Det mesta som
läggs ut kommer dock att vara tillgängligt via
Bygdeband - databasen som garanterar bevarandet
till kommande generationer.
Ett område som vi kom fram till att försöka kartlägga är skolorna i Västerfärnebo. De senaste decennierna finns det inte så mycket sammanställt
material om våra skolor. Här behöver vi hjälp av
alla som kan bidra med egna minnen och foton. Se
nedan.

Har du andra idéer om olika områden, byar eller
annat som är värt att bevara hör gärna av dig till
någon i styrelsen.

Namninventering i Västerfärnebo!

Skolforskning

Björnhålet, Lämön, Brickan, Svens uddar, Ängesbäcken… Det här är ett upprop till dig om att samla in namn på gårdar, stigar, vägkorsningar, hagar
och annat som är värt att namnge och bevara för
framtiden. Genom Dialekt- och folkminnesarkivet
i Uppsala har det tidigare genomförts namninventeringar i Västerfärnebo, men många namn finns
ändå inte dokumenterade eller är värda att notera
på nytt.

Sigge Hedkvist vill komma i kontakt med andra
personer som är intresserade av skolforskning och
som har något att berätta om våra skolor i Västerfärnebo. Har du egna minnen från din skoltid i
bygden, äger gamla skolkort eller bara är intresserad av att lära dig mer, hör av dig till Sigge 022474 02 57 eller sigge.hedkvist@telia.com

Söndagscafé

Inventeringen är enkel att delta i. Det vi vill veta
är följande:

i Västerfärnebo Bygdegård
31 januari kl. 15.00.

1. Namnet och hur det uttalas
2. Vad som är namngivet
3. Var platsen är belägen
4. Om namnet fortfarande används och när du första gången hörde namnet användas
5. Eventuell historia kring namnet eller platsen
(sann, folktro, sägner etc)
6. Ditt eget/inventerarens namn
Tänk inte på att du bara har något enstaka bidrag,
eller att någon annan säkert lämnat in samma
namn. Det är intressant att se namnets spridning,
vanlighet och om det fortfarande används.

- ”En rundtur i Färnbo 1900-1960”
Lars Östlund visar bilder och berättar.
- Ingmari Ekman presenterar färnbomaterial
på Internet.
Ta gärna med egna bilder för inskanning!
Kaffe, lotteri och gemenskap!

Skicka dina uppgifter antingen på e-post
till lars@vasterfarnebo.se eller till Västerfärnebo
Hembygdsförening, c/o Lars Östlund, Skogsvägen
4B, 730 70 VÄSTERFÄRNEBO. Ditt bidrag
kommer att bevaras i Hembygdsföreningens arkiv.

Arr. Västerfärnebo Hembygdsförening

Västerfärnebo Hembygdsförening
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Bli medlem – vinn på
ditt medlemsnummer!

Så här blir du medlem!
Du som ännu ej är medlem i föreningen har
möjlighet att gå med nu och då gäller avgiften för resten av 2009 och hela 2010. Medlemsavgiften är 100 kronor. Den sätts in på
bankgiro 351-5459. Kom ihåg att lämna
namn, adress, telefonnummer och om möjligt
e-postadress. Dessa uppgifter kan du även
lämna när du anmäler dig som medlem på
webbplatsen www.vasterfarnebo.se Som
medlem stöder du utvecklingen av bygden.
Mer information finner du på föreningens
webbplats.

Elisabeth Siiramo, Skogsvägen 14, Västerfärnebo
blev den fjärde medlemsvinnaren. Grattis! Boken om Hörnsjöfors och
Västerfärnebo kommer till
dig.
www.hornsjofors.se
Hembygdsföreningen har
nu 196 medlemmar.

Förtroendevalda
Styrelsen
Ordförande: Anders Fläcke
Vice ordf.: Lasse Pettersson
Sekreterare: Lars Östlund
Kassör: Ingmari Ekman
Ledamöter: Gun-Britt Isaksson
Margit Pettersson
Monica Sornelid
Suppleanter: Anita Erlandsson
Susanne Olsson
Lennart Pettersson

0224-74 12 15
0224-703 32
0224-700 52
0224-74 03 95
0224-74 03 84
0226-600 49
0224-74 04 34
0224-704 14
0224-700 47
0226-600 49

070-592 79 90
0224-557 35

Valberedning
Erik Pettersson, 1 år
Per Hellstrand, 2 år

0224-74 05 32
0224-703 48

070-557 46 49

0224-74 03 45
0224-700 70

070-552 63 15
070-566 33 10

0224-74 30 32
0224-74 05 06

070-649 02 24
073-673 31 31

Revisorer
Conny Aldén
Håkan Liljefors.
Revisorssuppleanter:
Lennart Klaar,
Mats Vangbo.

076-806 42 80
070-653 29 55
070-531 20 80
070-868 51 75
070-333 38 62

Ett stort TACK till alla
som ställt upp för
Hembygdsföreningen
under året!

Styrelsen i
Västerfärnebo Hembygdsförening
tillönskar Dig
en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År!

Kontaktuppgifter
Västerfärnebo Hembygdsförening
c/o Anders Fläcke,
Stäfre, 730 71 Salbohed
Telefon ordförande: 0224-74 12 15
E-post ordförande: anders.flacke@vasterfarnebo.se
Marknadsföring och medlemsinformation
Webbansvarig: Ingmari Ekman, 0224-74 03 95,
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se
Redaktionskommitté: Ingmari Ekman, Anders Fläcke,
Erik Pettersson och Lars Östlund.
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.
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Vi ser fram emot ett spännande
och innehållsrikt
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