Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen
Styrelsen för Tavelsjö hembygdsförening har under året bestått av:
Rolf Appelblad, ordförande

Eva Wiklund, v ordf

Karin Ågren, kassör

Lisbeth Berglund

Susanne Nordbrandt

Anna-Karin Edberg

Lillemor Grahn

Corina Selberg

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 10 januari
Julen dansades ut söndagen den 10 januari i Tavelsjö bygdegård. Sonja Vilson inledde med
dockspel och sagostämning. Sedan blev det dans kring granen för både små och stora.
Tomten kom på besök och delade ut godisstrutar.
Foto: Corina Selberg. Fler bilder finns på tavelsjohembygdsforning.se.

Bilder och föredrag om Alaska den 4 februari
Torsdagen den 4 februari var det bildvisning och föredrag om Alaska av Eva Wiklund och
Hans-Göran Olofsson på Wärdshuset Prästgården med 50 deltagare. Detta var ett
samarrangemang med LRF. Föranmälan visade på ett stort intresse – det blev fullbokat i
förväg vilket inte hör till vanligheterna.

Biodling och årsmöte den 29 februari
Årsmötet hölls den 29 februari i Tavelsjö bygdegård med 16 deltagare. Kvällen inleddes med
föreläsning av Åke Jonsson som berättade om bin och biodling och också bjöd på ett litet
smakprov från senaste honungsskörden. Årsmötet avslutades med goda semlor från
Matboa.

”Odjurskväll” den 7 april
Torsdagen den 7 april arrangerades en ”Odjurskväll” med radiojournalisten Anette Olofsson
som tillsammans med Rolf Appelblad berättade om olika händelser och iakttagelser
angående Tavelsjöodjuret. En nyligen funnen radioinspelningen från 1943 med tavelsjöbor
som berättade om sina upplevelser, spelades upp på mötet. Under kvällen var det också
flera personer som berättade egna historier och en sång med text om tavelsjöodjuret
framfördes. Omkring 50 personer kom till bygdegården.

Storspovskväll den 25 april med snö
Storspovskvällen måndagen den 25 april i församlingsgården lockade ett 20-tal nyfikna trots
snöoväder. Forskaren Adriaan De Jong från SLU föreläste och Anders Enetjärn berättade
om storspovarna här omkring. Christer Wilhelmsson kunde också berätta från flitigt
storspovsskådande om bland annat fåglarnas samling på isen. Efter föreläsning och fika for
allihop iväg till Sundlingska gården. Först syntes mest gäss och änder. Men efter en stund
kom nio storspovar och landade en bit bort på isen för sin kvällssamling.
Bildtext: Fr v Christer Vilhelmsson, Adriaan De Jong, Kjell-Åke Johansson, Lena Alwerud, Jerker
Pettersson (skymd) och Rolf Appelblad på spaning efter storspov vid Sundlingska gårdens strand.
Foto: Hans-Göran Olofsson

Dans till Sten-Åke Ringlöfs trio den 7 maj
Lördagen den 7 maj var det dans till Sten-Åke Ringlöfs trio i Tavelsjö bygdegård. ”Oerhört
kul” enligt deltagarna. Det var 37 betalande som kom. Ovanligt nog rådde det kvinnobrist
denna kväll. Fikaförsäljning i pausen.

Valborgsmässoeld
Den sista april anordnades valborgsmässoeld vid Tavelsjöns strand mellan kyrkan och
Matboa med vårtal och körsång. Ett samarrangemang med Tavelsjö församling, TAIK,
Tavelsjö bygdegård och Tavelsjö hembygdsförening.

Frukostföreläsning med Mariana Mattson den 15 maj
Söndagen den 15 maj hölls frukostföreläsning med Mariana Mattson om växter i vårt
norrländska klimat ”Trädgård i norrsken och midnattssol”. Det blev en av de bäst besökta
frukostarna någonsin med drygt 30 betalande. Mariana var också en jättebra föreläsare.
Foton: Mårten Edberg

Vandring till Varmvattsberget den 28 maj
Lördagen den 28 maj deltog 23 personer på vandringen till Varmvattsberget, 250 meter över
havet (cirka 100 höjd-meters vandring). Anders Enetjärn var som vanligt en jättebra guide
och vädret var fint. Se bild på framsidan. Foto: Anders Enetjärn

Utflykt till Sundlingska gården för nyanlända 29/5
Söndagen den 29 maj var det utflykt till Sundlingska gården för nyanlända tillsammans med
Vän i Umeå. Det blev ett jättebra arrangemang med cirka180 deltagare. Folkdans, grillning
och fårskötsel stod på programmet.

Kyrkogårdsvandring den19 juni
Kyrkogårdsvandringen söndagen den 19 juni samlade över 20 deltagare. Ganska bra väder.
Rolf Appelblad var ciceron, flera deltagare bidrog med egna berättelser och minnen.

Friluftsgudstjänst den 26 juni och sommardanser

Friluftsgudstjänsten och första danskvällen på Sundlingska gården söndagen den 26
juni bjöd på fint väder. Michael Brodin predikade och Umebygdens spelmansgille
spelade både till psalmer och till kvällens dans. Omkring 45-50 deltagare kom. Efter
gudstjänsten bjöd hembygdsföreningen på kyrkfika. Asta Ferm hade bakat jättegoda
bullar.
Därefter hölls gammeldanser på Sundlingska gården alla söndagskvällar hela
sommaren till och med den 7 augusti. Danserna har börjat kl.19 och inletts med en
timmes utlärning av olika danser. Därefter har det dansats till kl.22.00. Olika gillen
och orkestrar från Västerbotten spelade: Umebygdens spelmansgille, Lycksele
spelmän, Umeå spelmanslag, ”Hänna ge vi” från Skellefteå, Mandelpären från
Vindeln och Bjurholms spelmansgille. Mellan 40-60 deltagare per gång, lite färre de
sista danserna.

Hässjning i Långviken den 17-20 juli
Det blev bra hässjning i Långviken men med få deltagare utöver Rolf och Fredrik Appelblad
som höll i det hela. Hässjevirket sattes upp söndagen den 17 juli och därefter hässjades det fram till
onsdagen. Fin artikel och bild av Nils-Åke Sandström i Västerbottenskuriren den 3 augusti
”Hässjekonsten hålls vid liv i Tavelsjö”.

Dragspel vid Halvmahran den 20 augusti
Vid halvmahran som genomfördes lördagen den 20 augusti på leden Tavelsjön runt
bidrog hembygdsföreningen med musikalisk peppning: Sten-Åke Ringlöf spelade
dragspel på toppen av backen i skogen mellan Långviksvallen och Signilsbäck för alla de
701 löparna.

Höstmarknad den 18 september
Söndagen den 18 september hölls höstmarknad på Sundlingska gården. Det blev en mycket
lyckad marknad med många besökare och många försäljare/utställare. Vädret var soligt och
varmt.
Besökarna kunde titta på fårklippning och klappa lamm. Det bakades mjukkaka i
bagarstugan. Oxvikens gård sålde ekologiska grönsaker och soppa. Bullens varmkorv och
fika med hembakt hade stor åtgång. Svampsoppa från Kvarnagården likaså. Lissi
Anderssons tunnbröd tog slut efter en timme. Stina Sandström med sin häst och vagn hade
fullt upp att köra. Wärdshuset Prästgården hade stängt igen för dagen och sålde grillspett på
marknaden istället. Med mera!
Foton: Corina Selberg. Fler bilder på tavelsjohembygdsforening.se. På bygdeportalen.se
under Föreningar, Tavelsjö hembygdsförening finns också en film som Mårten Edberg tagit.

Skära havre och binda kärvar den 19 september
Kärvtillverkningen måndagen den 19 september blev en fin aktivitet med sju deltagare som
for till Forslunda för att skära havre med lie och binda kärvar. En bra bild kom med i tidningen
Västerbottningen.

Vandring till Hemberget den 24 september
Lördagen den 24 september var det vandring till Hemberget i Tavelsjö med 12 deltagare. Det
blev en fin vandring med intressant guidning av Anders Enetjärn. Hemberget gör skäl för

namnet - det ligger nära, med en ganska kort och lätt vandring förbi kyrkogården och
elljusspåret. Väl framme på toppen belönas man med en fantastisk utsikt. På vägen upp
finns spår av många strandlinjer från istidens dagar som visar hur långt vattnet nådde –
högsta kustlinjen - vid olika tidpunkter.

Nedtagning av kärvar vid Storhässjan den 6 november
Det var 12 personer som åkte till Storhässjan i Norrfors söndagsmorgonen den 6 november
för att plocka ner, knyta och skära till kärvarna. Det var roligt och gick fort. Man hann inte
börja frysa, annars kan denna syssla göra fingrarna mycket kalla. P-G Olofsson hade med
sig fika som räckte till alla. Kärvarna såldes senare på Sundlingska gårdens julmarknad
27/11.

Dans till Mickes Kultisgäng den 19 november
Lördagen den 19 november var det dans i Tavelsjö bygdegård. Som vanligt en härlig
danskväll med trevlig stämning när Mickes Kultisgäng spelar. 30 betalande kom, dansade,
fikade och hade trevligt.

Böcker, smycken och hemsidor
Tavelsjö hembygdsförening säljer boken om Tavelsjö, och skriften om Hälla som Gunilla
Moreaus sammanställt. Ett smycke med Tavelsjöodjuret som motiv finns i olika utföranden
till försäljning. Föreningen har en egen hemsida tavelsjohembygdsforening.se med främst
foton. Här når man också hemsidan för Gamla kyrkogården – ett tidigare projekt där gravar
på den vackert belägna kyrkogården fotograferades och historia samlades för framtiden. Vi
fortsätter fylla på hemsidan med fler foton och fakta som dyker upp. Hembygdsföreningens
olika arrangemang annonseras på bygdeportalen.se under Föreningar.

