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Ån så länge sover Björnlunda hembygdsgård sin goda vintersömn men om några månader skall det åter grönska i
backarna, kryddgården skall väckas ur sin slummer och dörrarna öppnas på nytt för besökare från när och fjärran.

Hembygdsföreningen samlar
spelmanslåtar från bygden

DAGA: Björnlunda hembygdsförening har god fart på verksamheten. Av sammanlagt 372
medlemmar är 145 ständiga medlemmar. Det framkom vid föreningens årsmöte i Ordenshuset.
Föreningens sekreterare sedan många år, Brita Arvidsson, fick ta emot hembygdsförbundets
förtjänsttecken vid den stämma som hölls på Torekällberget i Södertälje.
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