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Jädersbruksvänner
Medlemsnytt 2021

Håll till godo med några glimtar från det märkliga året som gått och läs om planerna för
det kommande året. Vi hoppas på ett bättre 2021 och att vi kan ses…!
Det händer på Jäder!

Jädersbruks Herrgård i vinterskrud!

Verksamhetsplanen (vad gjorde vi i 2020?)
Januari-Februari
Start som vilket år som helst med styrelsemöte och planeringsmöte inför Jädersbruksdagarna.
Årsmöte och sedan tog det liksom slut…..
Mars-April
In i Covid dimman, vi insåg motvilligt att detta år blir inget vanligt år. Stor varningsflagga för vårt stora
evenemang Jädersbruksdagarna.
Vårmönstringen med storstädning på området kunde genomföras enligt plan, området är redo för
sommarens besökare, som i år blev fler än tidigare, tack vare ett nytt ord som föddes ”Hemmester”.
Förrådet under trappen i verkstaden blir till, ett välkommet förrådsutrymme för verksamheten.
Världens största grill tas i bruk, ta gärna med familjen, en påse grillkol och grilla i vår Ångmaskinsgrill.
Maj-Juni
Beslut tas motvilligt att ställa in Jädersbruksdagarna Covid pandemin satte stopp.
Museet öppet på söndagar och vi ser mer spontanbesökare som hittar till oss under veckorna
Gökotta med god uppslutning, tack till Marie-Louise och Göran på Älholmen för att vi fick besöka er
trädgård och vandra runt i den fina parken.
Nyhet som blev kortvarig. Vi flyttade tisdagsträffarna till parken och ordnade kafé vid verkstaden, ett
mycket populärt beslut som dock kom av sig efter myndighetens beslut att inte godkänna aktiviteten
(troligen helt rätt beslut).
Ett mycket positivt besked kom då vi fick mottaga ett bidrag från Sparbanken Västra Mälardalen som
stöd i Covid 19 pandemin. Härligt med en bank som bryr sig.
Vår App med StorySpots sjösattes, nu kan besökarna gå runt själva och lyssna på historien om
Jädersbruk. Superbra respons med över 1300 lyssningar så här långt.

Smide, vårt ursprung!
Vår smed Patric utbildar elev från Fellingsbro Folkhögskola

Juli-Augusti
Tisdagsträffarna fick ställas in, låg aktivitet. Vi höll dock museet öppet på söndagar vilket gladde de
besökare som hittade till oss.
September-Oktober:
Jädersbruksdagarna fick ställas in, en historisk händelse i föreningen, men givetvis följer vi
myndigheternas regler och ställer in. Positivt att vi kunde få ett bidrag från Statens Kulturråd för
förlorade intäkter, det räddar vår löpande verksamhet.
Höstmönstringen genomfördes utomhus enligt plan, tack drängar och pigor för en fin insats.
Maskinhuset till Ångmaskinen byggdes färdigt, stort tack till alla inblandade! Målning kvarstår till våren
då värmen kommer åter.
Solrosförsäljning blev en succé då medlemmarna ställde upp och åkte till stan för att sälja alla fina
solrosor som växte bra oavsett hur mycket pandemi det var. Bra intäkt och skönt att solrosorna fick
sprida litet glädje.
Besök från Fellingsbro Folkhögskola där eleverna fick prova på smide, guidad tur med traktor och
vagn, besök på museet och en trevlig fikastund. Mycket lyckat och vi hoppas på en fortsättning.
Kolladan är åter elektrifierad! Vi har nu ljus i vårt fina förråd vilket gör arbetet med all materiel lättare.
November-December:
En nyhet i vårt program och ett steg mot nya sätt att umgås. Vår historiegrupp ordnade en digital
föreläsning om Jädersbruks riktigt gamla historia. Tack Staffan och övriga inblandade.
Covid tog ny fart och vi gick på sparlåga, onsdagsgänget kämpade på med aktiviteter mestadels ute.
Positivt att vi kunde vara med och sköta Eldkorgar vid Kommunens Jullördagar i Arboga.
Året avslutades nästan som vanligt. Givetvis åt vi skinkmacka och drack glögg även om det skedde i
mindre grupper och utan den så goda gröten.

Vi har världens största grill, en Ångrill !

Vad gör vi i 2021?
Mycket svårt att säga i skrivande stund, vi får som alla andra avvakta och se hur Covid-19 pandemin
påverkar oss även under 2021. Vi fortsätter givetvis vårt löpande arbete i våra arbetsgrupper och i
tider som dessa är vår medlemskraft vårt styrka. Vi har öppet under veckans sju dagar, det finns att
göra både inne och ute, välkommen om du vill bidra och komma ur din hemmakarantän en stund.
För övrigt så vill jag gärna hänvisa till vår hemsida www.jadersbruksvanner.se/aktiviteter där du hittar
alla tider och kontaktuppgifter för möten och Träffaskvällar.
På vår Facebooksida (som kan ses även utan FB konto) ser du de mest aktuella bilderna och
informationen om vad som pågår. Adressen är https://www.facebook.com/Jadersbruksvanner/

Projekt
Stenvagnen
En ombyggd gammal lastbil från 1943 har skänkts till föreningen. Benämningen är stenvagn för att
den användes för att lyfta sten ur åkrarna. Renovering pågår.
Epa-Traktor
En EPA-traktor byggd på en T-Ford renoveras och vi ser fram mot start under året.
Årensning
Vi har i princip fått klartecken att rensa vattenrännan intill fornlämningen för att få fram mer klarvatten
och bättre flöde.
Ställplatser för husbilar
Vi gör till kommande år ett försök med ett par ställplatser för ett par husbilar, allt för att locka fler
besökare till Jädersholme.

Efterlysningar!
Vi behöver fler som kan vara med och hålla museet öppet i sommar, hör av dig till Janne på
072-391 61 51 om du kan vara med.
Vi är även i stort behov av någon eller några som vill bygga ny utställning i Kraftstationen. Ring Göran
på 070-601 56 47 om du är intresserad.

Salutkanon från gamla Herrgården renoverad, årsmodell 1857
”Vi gör det tillsammans”
Styrelsen genom/ Jan Larsson
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