
Nyhetsbrev från Föreningen Söderhamns museum våren 2021

Våren har visat sig och sommarplanerna för vår förening är i full gång. Även om de fortfarande är något 
dunkla på grund av pandemin.

Den 17 mars hölls årsmöte digitalt via Zoom. Föreningens ordförande under många år Elisabeth Breig-
Åsberg tackades för sitt långa och hängivna arbete av vice ordförande Madline (Mado) Arbid, som valdes 
till föreningens nya ordförande. 

Nyvalda ledamöter i styrelsen på två år är Lars Almgren, Bengt Haglund, Leif Lentelius och Christina 
Hedquist. Samt ytterligare en person som tyvärr därefter ångrat sig. Styrelsen söker nu en ny ledamot 
som sekreterare. Annagreta Rydbäck, Berith Landén och Per Andersson har ett år kvar av sin 
mandatperiod.

Medlemsavgiften förblir oförändrad 150 kronor per familj och år. Den betalas till bankgiro 5583-0749. Obs
att plusgirot utgått.

Kjell-Olof Hofsberger utsågs till hedersmedlem i föreningen. Under fjolåret slutförde han 
dokumentationen av den silversamling som donerades till museet 1983. Boken Söderhamnssilver från tre 
sekel ökar kunskapen om de silversmeder som var verksamma i Söderhamn från 1700-talet till mitten av 
1900-talet. Författaren donerade första upplagan av boken till museet där den finns att köpa.

Kjell-Olof Hofsberger har erbjudit sig att berätta om boken så snart omständigheterna tillåter.

Under sommaren 2021 räknar vi med att museet kan hålla öppet och visa 400-årsjubileumsutställningen 
Stadens röster. Det var många som inte såg den i somras på grund av Coronapandemin.

De populära stadsvandringarna kommer att hållas även denna sommar. 

I vår spelar Mado Arbid och Barbro Lundh med flera in nya avsnitt av korta videopresentationer kring 
historiska byggnader och miljöer i Söderhamn. Flera finns redan att se på hemsidan 
https://www.foreningensoderhamnsmuseum.se/stadsvandringsserie.html

Däremot har styrelsen beslutat att vänta med Sagan om Söderhamn, den dramatiserade stadsvandringen 
som skulle ha spelats i sambandet med 400-årsfirandet i september 2020. Vi siktar på att Sagan om 
Söderhamn kan uppföras juni 2022 i stället.

Höstens berättarkvällar hoppas vi kan hållas i vårt, efter den utvändiga renoveringen, så vackra museum. 
Eller digitalt om pandemin kräver det. Styrelsen funderar på flera spännande ämnen. Och en julutställning
planerar vi även detta år.

Till sist men inte minst: 

Du som medlem kan fortsätta att värva nya medlemmar till föreningen Söderhamns museum. 

Och vi behöver många som kan hjälpa till att vakta vid olika tillfällen. Kontakta Lars Almgren på 
lars/at/foreningensm.se eller Mado Arbid 073-8316720 eller mado/at/foreningensm.se

Ha en skön vår och väl mött på Söderhamns stadsmuseum önskar styrelsen.

https://www.foreningensoderhamnsmuseum.se/stadsvandringsserie.html

