Borgsjö Hembygdsförening
www.borgsjöhembygd.se

Bli medlem i hembygdsföreningen BHF
BHF är en av de största hembygdsföreningarna i Medelpad. Föreningen bevarar och
gör kulturarvet i Borgsjö socken tillgängligt.
Detta är till stor nytta för besöksnäringen –
som är så viktig för kommunens framtid.
Årsskriften Borgsjöbygden innehåller mycket
lokalhistoria som stärker bandet till den
bygd som vi bor i.
Jämtkroggården – tidigare gästgivargård på vägen
till Jämtland, i Jämtkrog. Här finns många av de
föremål från Borgsjö socken som har samlats in
och presenteras i intressanta utställningar.

De medlemmar som härstammar från Borgsjö
socken kan få hjälp med sin släktforskning, trots
att kyrkböckerna brann upp 1844. Kontakta karlingvar.angstrom@telia.com; 070-3602152.

Hembygdsföreningen har en hembygdsgård i Borgsjöbyn med många gamla
byggnader som vi har bevarat. Dessa hade säkert varit rivna om de inte kunnat
flyttas till hembygdsgården. Nu gäller det att lyfta fram den historia som finns
inom byggnadernas väggar, Hus med historia!
Hembygdsföreningen har en stor porträttdatabas.
Vi vet vilka som finns på bilderna.
Vi lånar gärna gamla fotografier och skannar av
dem – men då måste Du veta vad personerna
heter. Det gäller också skol- och konfirmandkort.

BHF tillhandahåller de här hembygdsskivorna som
Du behöver!
Rekonstruktion av Borgsjö kyrkböcker1-2
Namnregister kyrkböcker – hela Medelpad
Ivan Johnsons skrifter
Sockenstämmoprotokoll – även renskrivna
Gårdar 1940talet
Borgsjö befolkning 1930
Borgsjöbygden 1-2
Borgsjö dödbok (ej helt klar)

BHF har fått hjälp av kommunens kulturarvsprojekt
• Underlag för hembygdsskivor
• Skanna gårdshandlingar och protokoll
• Registrera och skriva rent
• Fotografera föremålen på hembygdsgården
Vi lånar gärna Dina gamla handlingar och skannar
av dem! Du får en skiva!
Vi har många gårdshandlingar i vårt arkiv.

Så här blir Du medlem i BHF
Att vara medlem i vår hembygdsförening kostar 150 kr/år för enskilda medlemmar,
och 150 kr/år för hela familjen. I priset ingår årets nummer av Borgsjöbygden.
Vill du bli medlem kontakta Ulla-Britt Olsson på mail gammelboan879@gmail.com.
Hembygdsföreningens bankgiro 5621-3176

