Verksamhetsberättelse 2011

Styrelsen har under året bestått av:
Rolf Appelblad
Lisbeth Berglund
Lillemor Grahn
Ingrid Olofsson
Karin Ågren

Lena Alwerud
Anna-Karin Edberg
Susanne Liinanki
Corina Selberg

Ingen ordförande valdes på årsmötet, då tidigare ordföranden Carina Holmgren flyttat
till Jämtland. Styrelsen fick i stället i uppdrag att utse en ordförande och det blev
Susanne Liinanki som valdes till detta uppdrag senare under året. Styrelsen har
också valt Karin Ågren till kassör och Lena Alwerud till sekreterare.

Revisorer
Eva Gotthardsson och Ann-Louise Grehn valdes till revisorer på årsmötet, med Gerd
Sundqvist som revisorssuppleant.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Margit Westberg och Göran Sundqvist.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsemöten under året.

Julen dansades ut den 9 januari
Söndagen den 9 januari dansades julen ut i Tavelsjö bygdegård. Först hölls ett fint
dockspel av Sonja Vilson. Sonja höll också i danslekarna kring granen, innan det var
dags för tomten att göra ett besök. Alla barn fick strutar med godis. Många barn och
vuxna kom till detta traditionella arrangemang.

Årsmöte den 28 februari

Årsmötet hölls måndagen den 28 februari i Talmansrummet, Tavelsjö bygdegård
med 16 deltagare. Många olika frågor avhandlades. Bland annat gladde Yngve
Östberg deltagarna genom att visa en medhavd tavla, en kopia av Fritz von Dardels
akvarellmålning från Norrländsk resa 1858, som visar utsikt över Tavelsjön från

Sunnansjö. Målningen finns på Nationalmuséum i Stockholm. Fritz von Dardel är
farfar till den mer kände konstnären Nils von Dardel.

Se & hör den 28 mars
Föreställningen Se & hör med de tre konstnärerna Martina Wolgast, Monica L
Edmondson och Bill Olsson måndagen den 28 mars i bygdegården blev ett
uppskattat arrangemang, men med endast 13 personer i publiken. Konstnärerna
turades om att berätta om sin konst och tidigare upplevelser som påverkat dem. Vid
det goda fikat kunde alla sitta och prata med alla – publik och konstnäre r – det blev
intressant, mysigt och informellt.

Trädgårdsinspiration och ekologisk frukost den 14 maj
Trädgårdsdesigner Anna Kristensen kom till Tavelsjö bygdegård på
lördagsmorgonen den 14 maj. Här var det uppdukat en ekologisk frukost med mycket
gott på rödrutiga dukar. Anna Kristensen visade fina bilder och berättade
inspirerande. Antal deltagare 29 st, varav en man.

Fågeltur den 15 maj
Söndagen den 15 maj kl. 07.00 var det start för fågelturen med Anders Enetjärn som
kunnig guide. Åtta deltagare slöt upp på cykel i den ganska kalla och regniga
morgonstunden. Deltagarna var trots detta nöjda. Det blev en lagom grupp, och alla
kunde få sig en titt i tubkikaren på olika fåglar.

Valborgseld vid strandkanten
Hembygdsföreningen var med och arrangerade valborgsfirandet tillsammans med
Bygdegårdsföreningen, TAIK och Tavelsjö församling. Elden brann vid strandkanten
nedanför gamla kyrkvägen. Kyrkokören sjöng, Ronny Ambjörnsson höll ett uppskattat
vårtal och efteråt kunde man gå till församlingsgården för korv och fika.

Målning av monumentet den 6 juni

Den juni 6 juni – nationaldagen – var det samling kl. 09.00 för målning av
monumentet, som är högre än man kan tro, när man kommer nära.
Foto: Corina Selberg.

Kyrkogårdsvandring den 19 juni

Söndagen den 19 juni genomfördes årets kyrkogårdsvandring, även detta år på nya
kyrkogården i Tavelsjö. Det var en lyckad vandring med cirka 15 deltagare. Flera
hade intressanta fakta och historier att bidra med. Foto: Corina Selberg.

Friluftsgudstjänst den 26 juni
Också detta år inleddes sommarens serie av gammeldanskvällar med en
friluftsgudstjänst på Sundlingska gården söndagen den 26 juni. Mellan 50 och 60
personer deltog. Hembygdsföreningen bjöd på fika efteråt. Umebygdens
spelmansgille spelade både till gudstjänsten och till dansen.

Gammeldanskvällar den 26 juni – den 7 augusti
Varje söndagskväll mellan kl.19.00 och 22.00, den 26 juni till 7 augusti, hölls
gammeldanskvällar i Sundlingska gården, Sand. Rolf Appelblad har stått för
utlärningen den första timmen och har hållit i arrangemangen i övrigt. Första kvällen
spelade Umebygdens spelmansgille. Därefter följde Umeå spelmanslag, Tavelsjö
svänggäng, Henna je vi – Skellefteå spelmansgille, Vindelådalens spelmän, Lycksele
spelmansgille och till sist Bjurholms spelmansgille.
Sundlingska gårdens sommarservering höll extra öppet för danskvällarna, vilket
uppskattades. Danserna arrangerades i samarbete med Sundlingska gården, med
stöd av Studieförbundet Vuxenskolan och Umeå kommun.

Grottvandring på Tavelsjöberget den 28 augusti

Grottvandringen på Tavelsjöberget söndagen den 28 augusti blev välbesökt med fler
än 25 deltagare. Rabbe Sjöberg, grottexpert, berättade fängslande om grottornas
skapelse genom jordbävning och inlandsis. Vandringen blev stundtals ganska brant,
hal och äventyrlig. Det var spännande att kika in i grottorna. Några modiga klättrade
in. Borggårdsgrottan, Skorstensgrottan och Tvillinggrottorna besöktes. Stupgrottan
hoppades över denna gång. På bilden ovan är det Rabbe Sjöberg som berättar
framför Skorstensgrottan. På bilden på framsidan ses två av deltagarna Rolf och
Doris Appelblad. Foto: Lena Alwerud.

Skära havre och binda kärvar den 5 september
Den 5 september samlades en handfull entusiaster för att slå havre och binda kärvar.
Senare sattes kärvarna upp för torkning på storhässjan i Norrfors, för att längre fram
försäljas vid julmarknaden på Sundlingska gården. Detta är ett samarbete med LRF
och Tavelsjö bygdegårdsförening.

Skördemarknad söndagen den 11 september
Fint väder och många försäljare denna marknadsdag. Saft och sylt, honung och
alldeles nybakad mjukkaka från bagarstugan och mycket annat kunde inhandlas.
Besökarna kunde klappa lamm, se fårklippning och ullspinning. Hembakat fika och
varmkorv såldes också. Trots allt detta var känslan att antalet besökare var färre än
vanligt. Möjligen berodde detta på flera konkurrerande marknader och andra
arrangemang.

Danskväll i bygdegården den 19 november
Lördagen den 19 november var det dans till Vindelådalens spelmän, denna gång
förstärkt med ”The happy boys sektion” – det bjöds alltså både på gammaldans och
mer moderna toner. Det blev en trevlig kväll med fullt dansgolv och fika i pausen.
Hembygdsföreningen ordnade detta med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan.

Tavelsjö gamla kyrkogård – studiecirkel och hemsida
Arbetet med hemsidan för Tavelsjö gamla kyrkogård har fortsatt under året. En
studiecirkel träffas regelbundet för att samla in och fylla på med mer informatiom.
Hemsidan har följande webbadress:
www.tavelsjohembygdsforening.se/gamlakyrkogarden

Tavelsjön runt

Hembygdsföreningen har under flera år arbetat med att rusta upp dels den gamla
vägen mellan Sand och Långviksvallen, dels den gamla kyrkvägen i Tavelsjö. Dessa
vägsträckor passar nu fint in i den nya leden runt sjön som håller på att framarbetas
av en arbetsgrupp där Hembygdsföreningen varit representerad. Flera sträckor har
röjts, bänkar har snickrats, en bro vid Kvarnfors har kommit på plats och fina
ledmarkeringar har placerats ut.

