Kartan visar läget för S:t Nicolai kyrka och prästgård, samt var
närmaste parkeringshus är beläget. För mer information hänvisas
till följande webbplatser:
www.svenskakyrkan.se/orebronikolai
www.kartor.eniro.se
www.q-park.se

Inbjudan till boksläpp för boken
”Finnarna i Kilsbergen – kultur och
bosättning 1580 - 1650”

Du är välkommen att vara med på boksläppet söndagen den 9 juni! Här
finns boken Finnar i Kilsbergen till försäljning för 150 kronor per bok.
Du kan betala kontant eller med swish på plats. Boken säljs sedan av
hembygdsföreningar, bokhandlare med flera.

Välkommen till S:t Nicolai kyrka och
prästgård i Örebro
söndagen den 9 juni 2019!

Om du vill vara med på eventet 9 juni vill vi helst att du anmäler dig
senast söndagen 2 juni. Detta för att vi ska kunna veta hur många
personer det ska bakas till. Projektet bjuder på kaffe med finskt bakverk.
Tala då även om ifall du är glutenallergiker, diabetiker eller har andra
särskilda behov vi bör ta hänsyn till!
Hör av dig till:
Tor Eriksson, Västra Nobelgatan 22, 703 55 Örebro.
Telefon 070-823 44 25, e-post hummelgruvan1970@gmail.com

Arrangörer

på orsaker, kultur, innehåll och utbredning. Skriften är framtagen med stöd
från Kilsbergsfrämjandet, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Letterstedtska
föreningen, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Örebro
kommun samt Örebro läns hembygdsförbund.
Program för Boksläppet
13.30 Samling med välkomstdryck utanför kyrkan
13.50 Gemensam vandring in i kyrkan
14.00 Landshövding Maria Larsson hälsar välkommen
14.10 Organist Karl Magnus Jansson framför Jean Sibelius ”Finlandia” på
stora kyrkorgeln
14.20 Kyrkoguide Anders Ekvall ger oss glimtar ur Nikolaikyrkans
historia
14.35 Ordförande Maud Wedin informerar om FINNSAM
14.50 Ordförande Oili Piippo Huotari talar om Örebro Finska Förening
15.00 Forskaren Jan-Erik Björk presenterar den nya boken
Linbastu i finnbyn Tryggeboda, Kvistbro socken. Foto: Tor Eriksson
Alltsedan Sverige och Finland blev ett gemensamt rike under tidig
medeltid har människor flyttat mellan de båda rikshalvorna. Den första
tidens migration präglades så vitt det gäller den finska delen av
utvandring från kusttrakterna och områdena närmast innanför dem.

15.30 Vi går över till prästgården, där bokprojektet bjuder på kaffe med
finskt bakverk
16.00 Diakon Johan Sobelius underhåller oss på stränginstrumentet
kantele
16.15 Boken säljs och signeras i prästgården. Möjlighet finns att få med
sig ett antal böcker till försäljning på valfritt ställe

Vid slutet av 1570-talet anlände till Skandinavien, skogsfinnar med en
bakgrund i svedjebrukskulturen. De kom från östra Finland, främst från
Savolax, Karelen, norra Tavastland och södra Österbotten. De förde med
sig en främmande kultur vad avser språk, byggnadsskick, odling och
traditioner. Skogsfinnarna skulle komma att slå sig ner i skogstrakterna i
mellersta och norra Sverige, sydöstra Norge samt på andra sidan
Atlanten, i Nya Sverige.
Kilsbergen har också berörts av denna skogsfinska kolonisation. Minnen
av finnarna har varit levande i traditionen ända in i vår tid. Spåren har
satts på pränt av folklivsforskare som Daniel Harbe med flera. Någon
djupare bild har likväl inte tidigare presenterats. Denna skrift är avsedd
att närmare beskriva områdets finska kolonisationshistoria med avseende

Vid foten av finnbosättningen Tomasboda. Foto: Tor Eriksson

