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Styrelsen 

Styrelsen för Tavelsjö hembygdsförening har under året bestått av: 

Eva Wiklund, ordförande    Lillemor Grahn, vice ordf 

Karin Ågren, kassör    Lisbeth Berglund  

Rolf Appelblad   Anna-Karin Edberg 

Corina Selberg   Lena Alwerud, sekreterare  
 

Revisorer 

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

revisorssuppleant. 

 

Julgransplundring den 13 januari 

Till julgransplundringen den 13 januari 2018 kom cirka 35 barn. Till skillnad från tidigare år 

var det förhållandevis många små barn. Barnen såg Sonja Vilsons dockteater ”Den första 

julnatten” och sjöng och dansade runt granen. När tomten kom blev det utdelning av 

godisstrutar och granen slängdes ut genom bakdörren på bygdegården till glada hurrarop. 

 

 

En film från överlämningen finns också på bygdeportalen.se Foto: Mårten Edberg.  
  

 

Överlämning av sparkar den 27 januari 

Hembygdsföreningen köpte in fem nya sparkar som styrelsen målade i glada färger och 

”märkt” med en liten skylt med texten ”gåva från Tavelsjö Hembygdsförening”. Totalt sju 

nymålade sparkar (fem nya stora och två begagnade barnsparkar) överlämnades till TAIK och 

isbanan den 27 januari 2018. Gåvan blev väldigt uppskattad och fick ett ordentligt genomslag 

i media.  
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Årsmöte med fina fågelbilder den 26 februari 

Årsmötet den 26 februari blev ett mycket bra möte. Christer Wilhelmsson visade fina bilder 

av fåglar och natur i trakten. Det var 19 deltagare på själva årsmötet, någon mer på 

bildvisningen. Goda minisemlor från Matboa. 

 

 

 

Teatercafé den 11 mars – Romeo och Julia 

Teatercaféet med föreställningen Romeo & Julia söndagen den 11 mars i bygdegården blev 

ett väldigt lyckat arrangemang. Skådespelarna heter Mansour Salti och Karin Larson. Det var 

hela 42 personer i publiken. Smörgåsarna med bröd från Rödå Bröd & Spis var mycket goda.  

 

Valborgsfirande sista april 

Valborgsmässofirandet i Tavelsjö, där hembygdsföreningen är delarrangör tillsammans med 

kyrkan med flera: Välbesökt, fint väder, mycket bra tal av Anders Enetjärn som talade om 

alla eldsjälar som finns i bygden och den fina naturen. Fin körsång. 

 

Dans den 12 maj 

Dans i bygdegården lördagen den 12 maj lockade cirka 40 deltagare. Spelade gjorde Sten-

Åke Ringlöfs trio. Det blev en rolig danskväll och ett trevligt arrangemang. 
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Trädgårdsfrukost den 5 maj 

 

Trädgårdsfrukosten hölls lördagen den 5 maj med Lena Brandt, ägare till Brandts 

handelsträdgård i Umeå, som föreläsare. Under rubriken ”Älskade pelargoner” fångade hon 

deltagarnas intresse - omkring 25 personer. Trädgårdsgruppen hade dukat fram en delikat 

frukost. Lena Brandt inbjöd oss också att komma på studiebesök i handelsträdgården 

framöver, något vi ska komma ihåg. 

 

 

Närmast kameran från vänster: Lena Brandt, Ingrid Weinehall och Margit Westberg i samspråk 

över frukostbuffén som stod uppdukad i bygdegården. Foto: Mårten Edberg. 
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Vy från Vallbergets topp över Tavelsjön denna kanonfina majdag. Bilden på framsidan är också tagen 

vid detta tillfälle. Foto: Hans-Göran Olofsson. 

 

Vandring upp på Vallberget den 19 maj 

Vandring upp på Vallberget i Långviksvallen lördagen en 19 maj genomfördes i fint väder och 

med rekordmånga deltagare i olika åldrar – cirka 28. Den nya stigen uppför branten som Tio 

Toppar Tavelsjö anlagt följdes. Några gick den lätta vägen från andra sidan berget via 

Tavelsjöleden. Anders Enetjärn var färdledare och guide – kanske för sista gången så här 

långt. Anders har guidat på många av hembygdsföreningens vandringar genom åren. 

Ordförande Eva Wiklund avtackade Anders med fina ord och en burk lokalproducerad 

honung. 

 

Kyrkogårdsvandring den17 juni 

Kyrkogårdsvandringen söndagen den 17 juni på nya nya kyrkogården bjöd på fint väder och 

lockade 13 - 14 deltagare. Ciceron var som vanligt Rolf Appelblad. Ett trevligt arrangemang. 

Deltagarna bidrog med egna minnen och berättelser. 

 

Friluftsgudstjänst den 24 juni och sommarens danser 

Friluftsgudstjänsten på Sundlingska gården hölls den 24 juni i fint väder. Det blev en fin 

gudstjänst med Michael Brodin som predikade och omkring 30 deltagare, lite färre än 

vanligt. Efter gudstjänst och fika som hembygdsföreningen bjöd på hölls den första av 

sommarens gammeldanskvällar. Danserna har varit lyckade med i genomsnitt cirka 45 

deltagare. Färre i början och fler mot slutet av sommaren. De flesta deltagarna är vana 
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dansare som brukar komma men också nybörjare. Till exempel några gäster från Kina och 

några besökare som bodde i husbil på parkeringen som Rolf fick med sig in på logen. Det 

frivilliga inträdet har gett 1390 kr via Swish och omkring 4000 kr i kontanter. 

Olika gillen och spelmanslag från Västerbotten har spelat. Danserna har startat kl.19 med en 

timmes utlärning för dem som inte dansat så mycket tidigare. Därefter har dansen hållit på 

till kl.22. Alltid på en söndag. Fika har kunnat köpas på caféet på Sundlingska gården som 

hållit öppet enkom dessa kvällar. 

 

Invigning av Tio Toppar Tavelsjö den 25 augusti 

Invigningen av Tio Toppar blev en fantastisk tillställning med väldigt många deltagare, cirka 

140 personer uppe på Hemberget. Till och med vädret var toppen. Hembygdsföreningens del 

i arrangemanget var att på vernissagen vid Tavelsjö Värdshus bjuda på äppelmust från 

Tavelsjö Gårdsmusteri. Ett mycket uppskattat initiativ. Tio Toppar Tavelsjö är ett projekt som 

tagit fram en besöksguide med leder upp på tio vackra bergstoppar i bygden. Projektet har 

bland annat utvecklats ur hembygdsföreningens guidade turer upp på bergstoppar genom 

åren. 

 

Slå havre och binda kärvar den 3 september 

Med Rolf Appelbad i spetsen var vi en liten tapper skara (nio personer inklusive två tjejer 

från Alaska) som jobbade med att binda kärvar. Som vanligt var det Rolf som hanterade lien 

och instruerade oss övriga hur bindningen skulle gå till. Vi höll till vid Forslunda. 

 

 

Härliga rotfrukter från Oxvikens gård. 
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Höstmarknad den 16 september 

Höstmarknaden hölls söndagen den 16 september på Sundlingska gården kl. 12-15. Jättebra! 

Mycket folk, i en jämn ström. Fikat tog nästan slut. Intresset för tunnbrödet var nästan 

hysteriskt. Vid halv 2-tiden var allt tunnbröd slut (bakat av Lissi Andersson i Rödåsel). Fint 

väder förutom lite blåsigt. 

 Asta och Magdalena Ferm bakade mjukkaka i bagarstugan, deras bröd tog också slut. 

Ganska gott om försäljare och de verkade nöjda. Bland annat såldes mycket must. Trevligt 

med fårklippning och hästskjuts. Nytt för året var dockteater med Sonja Vilson ”Putte i 

blåbärsskogen”.  

 

Fårklippning i solskenet. Foto: Corina Selberg. Fler bilder på tavelsjohembygdsforening.se under 

Galleri.  

 

Nedtagning av kärvar den 13 oktober 

Nedtagning av kärvarna vid storhässjan i Norrfors blev en bra aktivitet med omkring tolv 

deltagare i olika åldrar och en fin bild i tidningen som Nils-Åke Sandström tog. Det var inte 

kallt men lite fuktigt. 

 

Kulturcafé med Rebecca Uhlin den 20 oktober 

Kulturcafé med Rebecka Uhlin lördagen den 20 oktober i bygdegården blev ett jättebra 

arrangemang med 40 - 45 deltagare. Rebecka visade fantastiskt fina bilder och berättade om 

sitt arbete med boken Aina & Tage, som innehåller fotografier av hennes morföräldrar. 

Bullarna och kakorna vid fikat som serverades före fick stort beröm. 
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Teaterkväll den 28 oktober 

Teaterkvällen söndagen den 28 oktober med föreställningen Skiljetecken av och med Kajsa 

Reicke och Greger Ottosson blev lyckad med 35 deltagare. Vi fick också en trevlig stund efteråt 

med kaffe och goda smörgåsar. Nästan ingen hade föranmält sig.  

 

Dans den 17 november 

Danskvällen lördagen den 17 november lockade 49 betalande deltagare vilket är fler än 

vanligt. Spelade gjorde Mickes kultisgäng och det var en fin stämning som alltid. Det blev 

smörgåsar till alla till slut i pausen efter viss stress hos kökspersonalen som fick åka och 

handla mer. 

 

Försäljning av kärvar den 2 december 

Försäljning av kärvar på Sundlingska gårdens julmarknad söndagen den 2 december gick bra. 

Alla kärvar såldes. Priset var 40 kr styck, 3 kärvar för 100 kr. En idé till nästa gång är att sätta 

upp några bilder av arbetet med kärvarna. Alla känner nog inte till att vi gör dessa på 

gammaldags vis med hässjning, lieslagning, bindning och torkning på storhässja. 

 

Böcker, smycken och hemsidor 

Tavelsjö hembygdsförening säljer boken Tavelsjö från seklets början (1994), 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. 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 också på bygdeportalen.se under 

Föreningar och på Facebook. 


