Östra Eds
Hembygdsförening

Inbjudan & program till Höstkonferens
i Östra Ed lördagen den 28 september 2019!
Östergötlands Hembygdsförbunds höstkonferens genomförs tillsammans med
arrangörerna Östra Eds Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan.
09:30

Samling, registrering & kaffe med fralla i församlingshemmet, Östra Ed, Valdemarsvik.
Parkering finns. Se vägbeskrivning på sid 2.

10:15

Östra Eds Hbf:s ordförande Jörgen Svensson hälsar välkommen.

10:20

Östergötlands Hembygdsförbunds ordförande Rolf Pettersson har ordet.

10:30

”Auktion i hembygdsmuseet? Ska föreningar gallra föremål – och i så fall hur?” Länsarkivarie
Albin Lindqvist, Ringarums Hbf.

11:00

”En vandring i Östgötaledens spår.” Hannes Carlsson berättar.

11:45

Bensträckare och kort visning av Edsvikens kanal.

12:00

Lunch: Grönsakssoppa med baconfräs och bröd.

13:00

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, informerar om aktuella frågor
inom hembygdsrörelsen.

13:30

”Att borra en vattenbrunn med stöd ur Landsbygdsprogrammet.” Nykils Hembygdsförening
berättar om ett nyligen startat projekt.

13:45

”Hur man kan bedriva släktforskning via kartor.” Släktforskarföreningen DIS-filbyter
informerar.

14:15

Eftermiddagskaffe med kaka.

14:45

Rundvandring och visning av hembygdsgårdens byggnader.

Anmälan med deltagares namn, tel-nr och förening vill vi ha senast onsdag 25 september.
Gör detta via e-post: ostergotland@hembygd.se – eller tel: 076-103 11 39.
Pris: Kaffe, lunch & kaffe:150 kr/person. Betalas kontant eller via Swish på plats.
Anmäl er även om ni inte önskar förtäring!
OBS: med reservation för ev. ändringar i programmet.

Varmt välkomna!
Östergötlands Hembygdsförbund & Östra Eds Hembygdsförening
Konferensen genomförs som en kortkurs ihop med SF Vuxenskolan.
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FÄRDBESKRIVNING TILL ÖSTRA ED
För Google Maps: Skriv in koordinaterna 58.027395, 16.668942 i sökrutan i Google Maps. Obs: viktigt
att punkter och kommatecken blir rätt. Följ köranvisningen i programmet med utgångspunkt från den
egna startpositionen.
Kartversion: Väg E22 (norrifrån och söderifrån), ta av mot Forsby (Skylt Forsby 2) c:a 20 km söder om
Valdemarsvik. Följ Forsbyvägen 5,5 km till vägkors, ta av höger mot Edsbruk, kör c:a 150 m, ta av
vänster mot Skeppsgården. Kör över bron vid Edsviken, följ skyltning Östra Eds kyrka. Finns även
skyltning med träskylt "Hembygdsgård" efter bron. Kör runt kyrkans parkering, följ skylt.
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