Öppna
dörrar
på
folkskolan på lördag

gamla

Med anledning av att alla rum nu kan tas i bruk på så har vi
ÖPPNA DÖRRAR lördagen den 14 juli 2018 kl.12-15 på gamla
folkskolan i Hindersby
Man kan beundra det nya golvet i lärarens arbetsrum som
skall bli arkiv och titta på biblioteket i lilla salen som nu
invigs. Där finns bytesbibliotek som man fritt kan ta hem
böcker ifrån
eller hämta böcker till. Dessutom har vi satt upp en fin rya i
lilla salen. Den är vävd av Elin Mickos och donerad till gamla
folkskolan av Gerda Wallén och Doris Forsström.
En del böcker finns i lånebiblioteket som man bara kan låna
ifrån och
en del lånas inte alls ut utan man får läsa dem på plats eller
kopiera
nån sida. Där finns bland annat ett byggnadsvårdsbibliotek med
litteratur om reparation och nybygge med beprövade material
och
metoder.
I lilla salen finns också ett antal snabba 100 Mbits
anslutningar till
fibernätet så man kan koppla upp sej till Internet därifrån om
man tar
med sin bärbara dator. En fast dator med kopieringsmaskin och
laserskrivare finns i mötesrummet.
Hindersby biografteater visar i stora salen videofilmer från
Hindersby
bland annat om gamla arbetsmetoder. Klockan 12 inleds
visningarna med
“Endjishöö” (ängshö), klockan ett fortsätter de med “Från

bogasååg ti pråcessår” (skogsarbetets utveckling) och klockan
två en
film om “Årensandet” av Tessjö å. Dessa filmer visas i repris
så alla
som inte kunde komma till premiärerna nu kan se dessa filmer.
Det finns ett lopptorg som Gamla folkskolans vänner ordnar men
man kan
också gratis sälja från bakluckan eller ha eget bord på
gården. Hos
grannen på Skolbacka (nya skolan) finns det café. Adressen är
Hindersbyvägen 565 (559 för Skolbacka) och man kan köra från
Rikssexan
ungefär 5 km till Hindersby centrum med mejeriet och sedan 500
m
vidare.

