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Rikshistoria på hemmaplan - "Den svenska Historien"
- I Medlemsinformation 5, 1992 presenterades det detajerade programmet.
- I det här brevet finner du en mer överskådlig sammanställning.
- Varje arrangemang annonseras också i kommunens information "Det händer i Upplands-Bro". Den finns varannan
vecka i Lokaltidningen som distribueras i tätorterna. Kommunen ombesörjer spridningen av ett särtryck till
glesbygden. De gånger under året då Aktuellt i Upplands-Bro utkommer finns motsvarande annonsering i den
tidningen.
- Kontrollera i den kommunala informationen om det blivit ändringar i programmet.
- Betalning kan ske vid sammankomsterna eller sättas in på pg 27 58 94 - 4.
- Hembygdslitteratur finns att köpa och låna på biblioteken. Visst material erhålles i stencil vid föreläsningarna.
Litterturlistor presenteras under hand. Grundböcker är Det hände i Upplands-Bro, 1984 (slutsåld) och Upplands-Bro
Kulturhistoriska miljöer, 1991 (kommer att finnas till köps vid föreläsningarna).
Exkursionerna
- Tider och samlingsplatser för exkursionerna varierar. Se den gula informationen i Medlemsinformation 5 1992 och
i den kontinuerliga annonseringen i Det händer i Upplands-Bro.
- Bilburna uppmanas hjälpa övriga deltagare i förekommande fall.
Vandring till Savolax-Karelen-Djupdal.
Kultur och natur på Rösaringsåsen.
Bro hembygdsförening. Tisdag 4 maj.
Samling vid hembygdsgården Klint, Prästvägen i Bro kl 19.00
Vandring 4,5 km från stora parkeringen (19.15) 1 km NV Låssa kyrka.
Ta med kvällskaffe.
Kulturpris
Tre av föreningens medlemmar har under 1992 mottagit kulturpris för hembygdsverksamhet i lika många kommuner.
Senast var det Ruben Lindberg, Kungsängen, som mottog Upplands-Bros kulturpris för sin mångåriga studie i
Skolans historia i Upplands-Bro, presenterad i Vad hände egentligen? Andra boken. Dessförinnan fick Bengt
Borkeby, Kallhäll, motsvarande pris i Järfälla och Ingrid Ljungkvist i Håbo. Vi gratulerar.
Medlemsavgiften
UKF har under år 1992 anslutit sig till Stockholms läns hembygdsförbund. Vi får del i de tjänster som förbundet kan
erbjuda, men det är också förknippat med en avgift för varje medlem. Du stöder både UKF och
hembygdsverksamheten i sin helhet genom ditt medlemskap. Årsavgiften är 75:-,
pg 27 58 94 - 4.
Vad hände egentligen? del 1 och 2. Huvudtema, Tidsbilder och Rapporter.
Försäljningen av våra böcker är den viktigaste inkomstkällan för UKF. Som bekant blir de kommunala anslagen allt
mindre. Vi måste ha pengar i förskott för tryckningen av Tredje boken med de spännande händelserna kring Stora
Daldansen 1743. Hjälp till att sprida kunskap om våra böcker. De finns som vanligt att köpa på biblioteken eller vid
våra sammankomster. Medlemmar kan få dem portofritt genom insättning på vårt postgiro. Rabatterbjudandet inför
julen vid köp av bägge böckerna gäller inte längre. Vi kan istället även erbjuda del 1 med hårda pärmar till samma
pris som del 2.
Del 1. Almarestäket och Stockholms Blodbad, hård pärm 180:-. mjuk pärm 150:Del 2. Skolans historia i Upplands-Bro, hård pärm 180:-
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