UPPROP FÖR
JUBILEUMSSKRIFT

50 år
På påskafton nästa år är det exakt 50 år sedan Lidens
Hembygdsförening grundades (15 april 1956). Med anledning av jubileet har styrelsen beslutat
att ge ut en jubileumsskrift till sommaren 2006. Jag har fått förtroendet att vara redaktör för
skriften och att tillsammans med en redaktionskommitté sammanställa materialet.
Avsikten är att i korta avsnitt med olika skribenter spegla händelser inom Lidens socken i svunnen tid. Det kan i stort sett handla om vad som helst förr i tiden. Några ”folklivssjälar” kommer
att inbjudas att medverka i förutbestämda avsnitt. Utrymme kommer dessutom att disponeras
för berättelser från Dig och andra engagerade. Om Du är intresserad att medverka så tveka inte
för att Du känner Dig osäker. Att skriva kan vara besvärligt om det inte sker varje dag. Men i den
mån jag kan och hinner skall jag dock hjälpa till med att få Din berättelse nedtecknad. Sista
manusdag är den 1 oktober i år. Enklaste sättet att komma igång är att Du ringer mig så vi får
pratas vid om Dina idéer. Välkommen!
Arne Johansson
Tel. 0692 – 210 75
Järkvissle 210
E-post: arne.jarkvissle@telia,com
860 41 LIDEN

CD PÅ MÅL
med Ingemar Åslin
Lidenfödde Ingemar Åslin är säkert känd för många genom sitt
författarskap om minnen från Liden. Under samlingsrubriken
”Mitt Liden” har Ingemar i snart 20 år författat skrifter om sitt älskade
Liden,. Till dags dato har det blivit hela 20 st.
Nu har han samlat ihop de bästa historierna och läst in dem på en CD–skiva. Ingemar läser på
Liden–mål, dvs. det mål han växte upp med på 1930- och 40 talen. På CD-skivan finns 36 korta
spirituella berättelser med den totala speltiden om 39 minuter. Urvalet historier är mycket omväxlande och man har stor behållning av att lyssna på Ingemars underfundiga läsning. Många
lyssnare kommer säkert känna igen sig från unga år. CD-skivan är en given present till vänner
och bekanta och varför inte till sig själv. Inspelningen är av hög kvalitet. Skivan ger lyssnaren
anledning att le och skratta åt historierna och samtidigt uppleva en nostalgisk tillbakablick till en
”tid för länge sedan” som ändå inte är så avlägsen som man tror.
CD-skivan kan köpas genom Lidens Hembygdsförening eller direkt av Ingemar Åslin, tel. 060
– 12 89 52. Priset är 100:- kronor.
Arne Johansson
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Lidens tidning

