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Styrelse 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Carina Holmgren, ordförande Karin Ågren, kassör 
Rolf Appelblad  Lisbeth Berglund 
Annika Härd  Anna-Karin Edberg 
Lillemor Grahn  Susanne Liinanki 
Ingrid Olofsson  Corina Selberg 

Lena Alwerud, sekreterare 
 



Revisorer 
 

Karin Helmersson och Birgitta Nordström har varit revisorer, och Kjell Nordström 
revisorssuppleant. 
 

Valberedning 
 

Valberedningen har bestått av Margit Westberg och Katarina Nilsson, med P-G 
Olofsson som ersättare. 
 

Styrelsemöten 
 

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året. (24/1, 9/5, 21/6, 22/8 och 
8/11). 
 

Intressegrupper 
 

Styrelsen har utsett intressegrupper: Trädgårdsgruppen, konst-och teatergruppen 
och gruppen för lokal historia. Både styrelsemedlemmar och övriga intresserade har 
varit med och jobbat i grupperna. 
 

Julen dansades ut den 10 januari 
 

Söndagen den 10 januari dansades julen ut i Tavelsjö bygdegård. Sonja Vilson höll 
en fin dockteaterföreställning som inledning. Sonja höll också i danslekarna. Omkring 
65 personer var med, varav cirka 40 barn. Det blev två dansringar. Tomten hann 
också med ett besök. Alla fick strutar med godis. 
 

Årsmöte den 28 februari 
 

Årsmötet hölls den 28 februari i Talmansrummet, Tavelsjö bygdegård med 13 
personer närvarande. Maj-Britt Näslund, Östibyn, inledde med att läsa och berätta 
om sitt skrivande. Ett mycket uppskattat inslag. Utsökta semlor bakade av Margit 
Westberg serverades. 
 

Kyrkogårdsvandring den 20 juni  
 

Söndagen den 20 juni genomfördes årets kyrkogårdsvandring, denna gång på nya 
kyrkogården i Tavelsjö. Det var en lyckad vandring med cirka 15 deltagare. Många 
hade intressanta fakta och historier att bidra med. Vädret var inte det värsta 
tänkbara, alla hade dock paraply med sig.  
 

Friluftsgudstjänst den 27 juni 
 

Söndagen den 27 juni kl.18.00 hölls friluftsgudstjänst vid Sundlingska gården, Sand, 
med komminister Magnus Soräng och Umebygdens spelmansgille. 
Hembygdsföreningen bjöd gudstjänstbesökarna på kaffe och hembakade bullar. 
Därefter tog dansen vid. 



Gammeldanskvällar den 27 juni –  8 augusti 
 

Varje söndagskväll mellan 19.00 och 22.00, den 27 juni till 8 augusti, hölls 
gammeldanskvällar i Sundlingska gården. Första kvällen spelade Umebygdens 
spelmansgille. Därefter kom Umeå spelmanslag, Tavelsjö svänggäng, Vindelådalens 
spelmän, Lycksele spelmansgille, ”Henna je vi” (Skellefteå spelmansgille) och 
Bjurholms spelmansgille. 
 

 
Foto: Corina Selberg 

 

Rolf Appelblad har hållit i den inledande danskurstimmen och i arrangemangen som 
helhet. Danserna har varit mycket lyckade med mellan 60 till 80 deltagare per gång. 
Sundlingska gårdens sommarservering höll öppet speciellt för danskvällarna vilket 
ytterligare förhöjde stämningen. Danskvällarna arrangeras i samarbete med 
Sundlingska gården, med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan och Umeå kommun. 
 
 
 

Trädgårdsvandring den 2 augusti 
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Den 2 augusti anordnades en trädgårdspromenad i några trädgårdar på 
Bobäcksvägen och Stenhagsvägen, för att ge inspiration och idéer. Trädgårdarna 
som besöktes var hos Susanne Liinanki, Linda Forsell Lindberg, Birgitta Stugendal 
Juslin (här blev det fikapaus) och Britt-Inger och Åke Jonsson. Drygt 30 personer var 
med på promenaden i den vackra sommarkvällen. 
 
 

Slå havre den 1 september 
 

Den 1 september samlades en handfull entusiaster vid bygdegården för att slå havre 
och binda kärvar.  Senare sattes kärvarna upp på storhässjan i Norrfors, för att sedan 
försäljas vid julmarknaden på Sundlingska gården. Detta är ett samarbete med LRF 
och Tavelsjö bygdegårdsförening. 
 
 

Skördemarknad söndagen den 12 september  
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Årets skördemarknad hölls som vanligt på Sundlingska gården i mitten av september. 
Mycket folk kom trots att vädret inte var jättefint. Många försäljare ställde upp och 
sålde allt möjligt som Tavelsjöhonung, saft, bröd, blommor, morötter och hantverk. 
Bakning av mjukkaka i bagarstugan och fårklippning stod också på programmet. 
Hembakat fikabröd i serveringen var populärt. Nytt för i år var Glassbonden från Selet 
som sålde egentillverkad glass – folk köade i regnet. 
 
 

Kyrkogårdsvandring i bygdegården den 17 oktober 
 

Söndagen den 17 oktober anordnades ”kyrkogårdsvandring” i Tavelsjö bygdegård. 
Den nya hemsidan för Tavelsjö gamla kyrkogård förevisades på stor duk. Kerstin 
Svensson som hållit i projketet med hemsidan och Rolf Appelblad visade och 
berättade om de olika gravarna och deras historia. Maj-Britt Näslund, Östibyn, deltog 
också med att läsa ur både nyskrivet material och sin bok. Mycket uppskattat. 



Omkring 25 personer var med, flera hade intressanta inlägg och berättelser att 
förmedla. 

Konstutställning den 6 - 7 november 
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Den 6 - 7 november hölls en konstutställning i Tavelsjö bygdegård med tio konstnärer 
som ställde ut. Det blev en mycket fin utställning med många besökare, kanske 
omkring ett par hundra. Konstlotteri anordnades också, liksom fikaförsäljning. 
Utställningen blev inte bara en konstupplevelse, många passade också på att träffas 
och prata över en kopp kaffe i serveringen. På övervåningen kunde man pröva på att 
måla själv – papper, färg och penslar fanns utlagt. Besökarna bjöds också på cider 
och tilltugg. 
 

Tavelsjö gamla kyrkogård på nätet 
 
Arbetet med hemsidan för Tavelsjö gamla kyrkogård fortsätter. En studiecirkel träffas 
regelbundet för att samla in och fyla på med mer informatiom. Hemsidan har följande 
webbadress: www.tavelsjohembygdsforening.se/gamlakyrkogarden 
 
 

Gamla vägen mellan Sand och Långviksvallen 
 
Arbetet med att förbättra gamla vägen mellan Sand och Långviksvallen har fortsatt 
under året. Målet är att vägen ska bli ett verkligt alternativ för cyklande och gående, 
så att man slipper den stundtals hårda trafiken på väg 363. 

 
Egen hemsida med fler foton 

 
Många fler foton från året som gått finns på vår hemsida: 
www.tavelsjohembygdsforening.se 

http://www.tavelsjohembygdsforening.se/gamlakyrkogarden
http://www.tavelsjohembygdsforening.se/

