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Första danskvällen på Sundlingska gården. 

 Foto: Corina Selberg 

 
 

 

 



 
Styrelsen 

Styrelsen för Tavelsjö hembygdsförening har under året bestått av: 

Rolf Appelblad, ordförande  Corina Selberg, v ordf  

Karin Ågren, kassör    Lisbeth Berglund  

Susanne Nordbrandt   Anna-Karin Edberg  

Lillemor Grahn   Eva Wiklund 

Lena Alwerud, sekreterare 

Revisorer 

Eva Gotthardsson och Ann Louise Grehn har varit revisorer och Gerd Sundqvist har 

varit revisorssuppleant. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Ingrid Olofsson och Göran Sundqvist. 

 

Julen dansades ut den 11 januari 

Julen dansades ut söndagen den 11 januari i Tavelsjö bygdegård. 25 barn, de flesta i 

förskoleåldern, och cirka 16 vuxna var med. Sonja Vilson inledde med dockspel och 

sagostämning. Sonja ledde dansen kring granen och Tomten kom på besök och  

delade ut godisstrutar. 

 

 

 

Nya Zeeland och semlor på årsmöte den 12 mars 

Årsmötet hölls den 12 mars i Tavelsjö bygdegård med 15 deltagare. Före mötet höll 

Eva Wiklund och Hans-Göran Olofsson ett mycket uppskattat föredrag och 

bildvisning om Nya Zeeland. Årsmötet avslutade med goda semlor från Matboa. 



Min längtan är en apelsin 17 mars 

Teaterföreställningen ”Min längtan är en apelsin” med Ögonblicksteatern hölls den 17 
mars på Tavelsjö skola. Cirka 60 elever i publiken från förskoleklass till och med 
fyran. Det blev en fin föreställning som var mycket uppskattad.  
 

Dans till Sten-Åke Ringlöfs trio 18 april 

Lördagen den 18 april var det dans i Tavelsjö bygdegård till Sten-Åke Ringlöfs trio. 

Lite färre deltagare än vanligt – cirka 40 inklusive alla. Det var jättefin stämning. 

 

Valborgsmässoeld 

Den sista april anordnades valborgsmässoeld vid Tavelsjöns strand mellan kyrkan 

och Matboa. Thomas Degerman vårtalade. Omkring 60-70 personer slöt upp. Inte det 

bästa vädret, men brasan brann bra! Detta var ett samarrangemang med Tavelsjö 

församling, TAIK och Tavelsjö bygdegård. 

 

Inställd frukostföreläsning 10 maj 

Frukostföreläsningen med Mariana Matson om växter i vårt norrländska klimat den 

10 maj fick tyvärr ställas in på grund av sjukdom.  

 

 

 

Vandring till Hemberget den 30 maj 

Bergsvandringen lördagen den 30 maj till Hemberget i Tavelsjö lockade 14 personer i 

olika åldrar. Anders Enetjärn berättade engagerat om geologi och natur i det vackra 

vädret. En alldeles strålande utsikt från toppen, inte långt från kyrkogården och 

elljusspåret.  

Foto: Mårten Edberg. Fler bilder och en liten film på bygdeportalen.se under Tavelsjö 

hembygdsförening.  



 

 

Kyrkogårdsvandring 14 juni 

Kyrkogårdsvandringen söndagen den 14 juni blev ett trevligt arrangemang. Några 

oroväckande regndroppar föll vid starten men det kom av sig. Det var 22 personer 

plus en liten hund som deltog.  Många fina minnen och berättelser framfördes. 

Foto: Corina Selberg. Fler bilder på tavelsjohembygdsforening.se. 

 

Friluftsgudstjänst 21 juni och sommardanser 

Friluftsgudstjänsten och första danskvällen den 21 juni blev ett bra arrangemang med 

vackert väder, predikan av Mikael Brodin, 40-50 deltagare, goda bullar och fin musik 

av Umebygdens spelmansgille.  

Därefter hölls gammeldanser på Sundlingska gården alla söndagskvällar hela 

sommaren till och med 9 augusti. Olika gillen och orkestrar från Västerbotten 

spelade. I medeltal kom 40-50 personer. Som mest var det när Lycksele spelmanslag 

spelade med över 50 dansande.  

Se foton av Corina Selberg på tavelsjohembygdsforening.se  

 

Grundkurs i hässjning 16-17 juli  

 



 

Den 16 och 17 juli genomfördes grundkurs i hässjning i Långviken. Tre personer 

deltog första dagen och fem nästa, vilket blev åtta dagsverken och resultatet 14 led. 

På bilden är det Susanne Nordbrandt, Rolf Appelblad och Fredrik Appelblad som 

hässjar. Foto: Nils-Åke Sandström. 

 

Dragspel vid Halvmahran 

Vid halvmahran som genomfördes i augusti på leden Tavelsjön runt bidrog 

hembygdsföreningen med musikalisk peppning: Martin Alperud spelade dragspel och 

livade upp löparna vid en av uppförsbackarna i slutet av loppet. 

 

Höstmarknad 13 september 

 

 

 

Söndagen den 13 september hölls höstmarknad på Sundlingska gården. Det blev en 

fin marknad med mycket folk och bra väder, även om det inte var lika många 

besökare och samma toppenväder som året innan. Fina aktiviteter med smörkärning, 

fårklippning och hästskjuts.  

Foto: Corina Selberg. Fler bilder på tavelsjohembygdsforening.se 

 

Skära havre och binda kärvar 21 september 

Den 21 september for en handfull intresserade till Forslunda naturbruksgymnasium 

för att se Rolf Appelblad svinga lien och sedan hjälpas åt att binda kärvar på 

gammaldags vis. Senare forslades kärvarna till storhässjan i Norrfors, där dom fick 

torka och senare tas ner och skäras till. För att sedan säljas på Sundlingska gårdens 

julmarknad. 

 



Vandring på Bräntberget 26 september 

 

 

Bergsvandringen till Bräntberget, Hälla vid södra delen av Tavelsjön, lördagen den 

26 september blev mycket lyckad med 16 deltagare och strålande sol. Anders 

Enetjärn fängslade åhörarna med sin guidning om hur landskapet formats av  

inlandsisen och om växter och fåglar. En fiskgjuse passade på att göra en lov i 

närheten. Foto: Mårten Edberg 

  

Fullsatt: I en sal på lasarettet 7 november 

 

 

 

Slutsålt i bygdegården – 150 i publiken - var det när Thomas Andersson och  Ellenor 

Lindgren gästade Tavelsjö med berättarföreställningen ”I en sal på lasarettet”. Det 

var en jättefin föreställning som bland annat handlade om när Thomas Andersson låg 

på sjukhus som liten. Teaterbesökarna fick också kaffe i pausen – trevligt även om 

det var trångt.  

Foto: Mårten Edberg. En liten film från föreställningen finns på bygdeportalen, leta 

under Tavelsjö hembygdsförening. 

 



Dans 21 november 

Lördagen den 21 november var det dans igen till Sten-Åke Ringlöfs trio i Tavelsjö 

bygdegård. Som vanligt en härlig danskväll. 

 

 

 

Studiecirkel och fågelholkar 

Studiecirkeln om bygdehistoria och gamla kyrkogården har fortsatt under året. 

Hembygdsföreningen har också stöttat uppsättandet av fågelholkar i Tavelsjö 

tillsammans med förskoleklassen. Foto: P-G Olofsson. 


