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Perstorp (det äldsta huset)
      Foto Lennart Bäck 2017.

Innehåll
Perstorp och Egil Hauge, körkort, psykvård, pro-
gram för hösten, rymma från Kumla, kyrkoherde 
och församlingsherde, Choisie, latinska ord. 



Birgit Lundberg död
Birgit Lundberg - en hem-
bygdsvän har gått ur tiden

Vid en ålder av drygt 93 
år har Birgit lämnat oss i 
Almby- Norrbyås och sitt 
älskade Hjälmarbaden.

För drygt tjugo år sedan var 
Birgit en av förespråkarna 
för en hembygdsförening 
i Almby och Norrbyås. 
Hon hade plats i styrelsen i 
många år och släppte aldrig 
kontakten med föreningen. 
Våra friluftsgudstjänster i 
Hjälmarbaden var ett ex-
empel på hennes initiativ.

Hennes intresse för vår del 
av Örebro går tillbaka till 
uppväxten i Sörby. På den 
tiden gick barnen den då 
nybyggda i Almby skola. 
Som ung vuxen träffade hon Folke 
och efter giftermål blev hon fast-
boende i Hjälmarbaden. Där bodde 
hon från slutet av 1940-talet till sent 
i höstas då sjukdom drabbade hen-
ne. Hjälmarbaden är geografiskt till-
hörande Almby socken dock nästan 
på gränsen till Stora Mellösa.

Glasframställning i Glashyttan är ett 
av de kompendier med koppling till 
vår hembygdsförening som Birgit 
signerade.

I politiken var även med och påver-
kade utvecklingen i kommunen ge-
nom ett engagemang som moderat 
fritidspolitiker i bland annat Almby-
Norrbyås kommundelsnämnd och i 
kulturnämnden.

Vi minns henne med beundran.

  Lars Johansson

  Foto Lennart Bäck 2010



 PROGRAM  HÖSTEN  2017
Lördagen den 9 september

Naturvandring på Ässön
bland fritidsbostäder som uppstod för 80 år sedan

Lars Johansson guidar
Tag med fika

Samling vid brofästet klockan 0930
Samverkan med Östernärkes Naturvårdsförening

Tisdagen den 12 september

Byvandring i Almby
som ska komplettera vårens regniga vandring

Flera guider medverkar
Kort paus för fika och samtal

Omfattande häfte om Almby finns att köpa.
Samling vid Ronnie Petersons staty

klockan 18.00

Svenska Turistföreningen anordnar
byvandring i Näsby

lördagen den 30 september
med bistånd från hembygdsföreningen.

Lennart Bäck guidar.
Samling vid Ronnie Petersons staty

klockan 10.00.



HÖSTEN  2017  PROGRAM
Onsdagen den 18 oktober

Hungerdemonstration i Örebro
För hundra år sedan demonstrerade ett stort antal

arbetare mot bristen på matvaror.
Lennart Bäck berättar

Almby Trygghetsboende, Kyrkoherdegatan 1
klockan 18.30

Onsdagen den 1 november

Enslingen på Bockön
En film om August Mattsson (1839-1928)
som i 20 år bodde på Bockön i Tisaren

Han studerade astronomi och hade frigående höns.
Almby Trygghetsboende, Kyrkoherdegatan 1

klockan 18.30

Söndagen den 3 december
Norrbyås kyrka klockan 18.00

Gudstjänst i advent
Hela kyrkan strålar av ljus

Hembygdsföreningen serverar kaffe
i Församlingshemmet efter gudstjänsten

Eventuella programändringar annonseras
på föreningsnytt i NA

och på föreningens hemsida
(Googla på Almby.Norrbyås hembygdsförening)


