Verksamhetsberättelse 2019

Det nya Tavelsjömonumentet har just avtäckts och ordförande Eva Wiklund uppmanar
hantverkaren Niklas Nyman komma fram och ta emot applåder. Hembygdsföreningen firade
sina 50 år med återinvigning av monumentet och tårtkalas. Foto: Hans-Göran Olofsson.
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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.

Valberedning
Valberedningen utgörs av Hans-Göran Olofsson och Conny Fjällström

Julgransplundring och dockspel den 13 januari
Söndagen den januari var det julgransplundring i bygdegården. Först hölls ett dockspel
”Nyårsnatt” med Sonja Vilson, därefter dans kring granen och besök av Tomten som delade
ut strutar. Det var 22 deltagare totalt, varav 12 barn.

Årsmöte och klimatföredrag den 26 februari

Sara Ekenstedt avtackas med Tavelsjöhonung av Eva Wiklund. Foto: Nils-Åke Sandström.
Årsmötet hölls den 26 februari i Talmansrummet, Tavelsjö bygdegård med 21 deltagare.
Kvällen inleddes med ett intressant föredrag om klimatfrågan av Sara Ekenstedt,
hållbarhetskonsult och tavelsjöbo. Det serverades också kaffe och mycket goda minisemlor
från Matboa. Föreningen har 122 betalande medlemmar/hushåll.
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Rovdjurskväll den 18 mars

Rovdjurskvällen den 18 mars med Michael Schneider, rovdjursexpert på Länsstyrelsen och
Norrbybo, blev ett bra arrangemang med ett intressant föredrag och fina bilder. Omkring 45
personer kom till bygdegården, betydlig fler män än vi är vana vid. Flera stannade kvar
efteråt och pratade med Michael. Foto: Hans-Göran Olofsson

Prova på slöjd – stickning den 3 april
Prova på slöjd – stickning genomfördes den 3 april i bygdegården. Det blev stickning med
mattrasor och tjocka stickor i lite annorlunda stil och mönster. Endast fyra deltagare, men
dessa var mycket nöjda. Karin Ågren var instruktör. Kaffe och smörgås fanns framdukat så
man kunde ta sig efter hand.

Valborgsfirande sista april
Valborgsmässoeld och firande hölls i Tavelsjö vid stranden mellan kyrkan och Matboa.
Mycket folk kom, brasan brann livligt. Vårkören sjöng fint. Vera Eriksson, Västerå, höll ett bra
vårtal. Ett samarrangemang med bygdegårdsföreningen och församlingen.
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Dans till Sten-Åkes den 4 maj
Dans hölls i bygdegården lördagen den 4 maj till musik av Sten-Åke Ringlöfs trio som spelade
både gammeldans och mer modernt. Mycket trevlig stämning. Omkring 40 deltagare. Snöigt
väder.

Prova på slöjd – täljning den 18 maj
Prova på slöjd – täljning lördagen den 18 maj på Sundlingska gården blev en succé. Två
fulltecknade kurser, 12 deltagare på förmiddagen kl.9-12 och minst lika många på
eftermiddagen kl.13-16. Ledare var hårdslöjdskonsulent Isac Enetjärn. Han var mycket duktig
och pedagogisk.
Kurserna hölls utomhus i strålande väder och med spegelblank sjö. Fika fick man ta sig efter
hand. Deltagare i olika åldrar och från tre olika kommuner, både kvinnor och män. Fin artikel
och bilder i Västerbottens Kuriren, mer än en halvsida. Arrangemanget hölls i samarbete
med Västerbottens läns hemslöjdsförening.

Koncentrerade deltagare i täljkursen. Foto: Hans-Göran Olofsson.
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50-årsjubileum med återinvigning av monumentet och tårtkalas den 15 juni

Hembygdsföreningen firade sitt 50-årsjubileum med återinvigning av monumentet och
tårtkalas på Sundlingska gården den 15 juni. Det gamla odjursmonumentet hade nötts av
väder och vind och höll på att falla ihop. Hantverkaren Niklas Nyman, utbildad vid Vindelns
folkhögskola, tog sig an arbetet med mycket bra resultat och hann bli klar till de planerade
festligheterna. Ordförande Eva Wiklund avtäckte monumentet och förklarade detta
återinvigt. Fanfar spelades av ungdomar från Vännäs. Mårten Edberg, Långviksvallen, höll
invigningstal.

Aune Karlsson, till vänster och Ceres Grehn berättade om olika händelser i föreningens
historia. Aune berättade bland annat om sitt möte med Sara Lidman som vid ett tillfälle
gästade hembygdsföreningen med ett uppskattat framträdande. Foton: Mårten Edberg
Många kom i det vackra vädret - cirka 80 personer räknades vid kaffeborden. Tårtorna i blå
och grönskimrande marsipan med odjursskylt från Kroksjö gårdsbutik var mycket goda.
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Margareta Lundkvist var konferencier och lockade fram tidigare ordföranden och
verksamma i föreningen upp på scenen bland andra Ceres Grehn och Aune Karlsson. Många
nämnde Ulla-Britt Lindbäck, som tyvärr gått bort, mångårig ordförande och profil som fick
mycket att hända i bygden.
Roland Johanssons låtar på bondska uppskattades. Stort intresse från media i förväg. Bland
annat hade Västerbottens Kuriren en halvsida med intervju av Eva Wiklund samma dag.

Kyrkogårdsvandring den 16 juni
Kyrkogårdsvandringen på stora kyrkogården genomfördes söndagen den 16 juni under
ledning av Rolf Appelblad. Vandringen blev ett fint sätt att minnas och berätta om de som
vilar på denna vackra plats. Minst 18 deltagare, fint väder och trevlig stämning.

Friluftsgudstjänst på Sundlingska gården den 23 juni och sommarens danskvällar
Den 23 juni var det friluftsgudstjänst på Sundlingska gården och därefter den första av
sommarens gammeldanskvällar. På gudstjänsten var det inte så många som vanligt, regnet
hängde hotande i luften i förväg, men sen kom solen. Umebygdens spelmansgille stod för
musiken både vid gudstjänsten och dansen som vanligt denna första kväll. Därefter har det
varit dans varje söndag till och med den 4 augusti. Danskvällarna har gått riktigt bra, ungefär
som tidigare år med omkring 20 - 40 besökare per gång. Olika spelmansgillen har stått för
musiken.
Ett stort problem uppstod i början – golvet blev felbehandlat och mycket trögt att dansa på.
Efter mycket arbete och olika försök att få golvet bra fick man tips från Gräsmyrs dansloge
som använder ett slags dansvax i flingform som visade sig fungera mycket bra också på
Sundlingskas loggolv.

Höhässjning den 11 juni
Hö hässjades på gammaldags vis i Långviken med start den 11 juli. Rolf och Fredrik
Appelblad höll i detta och kunde lära ut tekniken. En handfull deltagare.

Musik vid halvmaran den 17 augusti
Sten-Åke Ringlöf var anlitad av hembygdsföreningen som dragspelare i backen mellan
Långviksvallen och Signilsbäck i samband med halvmaran runt Tavelsjön den 17 augusti. Allt
för att muntra upp de trötta löparna.
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Höstmarknad den 15 september

Höstmarknaden den 15 september på Sundlingska gården blev mycket bra trots det regniga
vädret. Mycket folk kom, många på parkeringen, också borta hos Rolf Appelblad. Trevlig
stämning, det var många som fikade. Femton försäljare ställde upp, bland andra Oxvikens
gård på bilden ovan, förutom hembygdsföreningens egna bord och försäljningar av korv,
fika, tunnbröd och Tavelsjöboken. Fårklippningen kunde hålla till under golfkiosktaket.
Mysigt med tovning av ull inne i puben, barnen hade kul. Foton: Corina Selberg.
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Kärvbindning den 23 september
Den sedvanliga kärvbindningen genomfördes den 23 september - denna dag för 40:de
gången! Det blev en fin bild i tidningen från detta jubileum. Fint väder och glada deltagare tio stycken. Rolf Appelblad höll i lien och i arrangemanget.

Kulturcafé med Elin Johansson den 27 oktober

Den 27 oktober arrangerades ett kulturcafé med barnboksförfattaren Elin Johansson,
Svedjan, med 31 deltagare inklusive alla, stora och små. Elin läste högt, visade bilder och
berättade om sina bilderböcker ”Veckan före barnbidraget” och ”När vi skrämde
gammelgäddan” m.fl. Det var intressant och roligt att lyssna till.
Många ställde frågor till Elin, både barn och vuxna. En halvtimme innan Elin började kunde
deltagarna ta sig fika - det hembakta fikabrödet fick mycket beröm. Lokalen var Tavelsjö
bygdegård. En kort film med intervju av Elin finns på bygdeportalen. Foto: Mårten Edberg.

Nedtagning av kärvar den 9 november
Kärvarna togs ner från storhässjan i Norrfors den 9 november. Efter att ha torkat på den
jättestora hässjan skulle kärvarna tas ner, knytas till och skäras. Gick bra, sju deltagare.
Senare såldes kärvarna på julmarknaden i Tavelsjö.

Dans till Mickes kultisgäng den 16 november
Den 16 november var det dans till Mickes kultisgäng i Tavelsjö bygdegård. Det blev en trevlig
kväll med cirka 40 deltagare. Dansen höll på kl.19 – 23, inträdet var 150 kr och då ingick fika
vilket prövades för första gången med bra resultat. Tidigare har man betalat för fikat separat.
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Tavelsjöbok, smycken och hemsidor
Tavelsjö hembygdsförening säljer boken ”Tavelsjö från seklets början” (1994) för 200 kronor.
Ett smycke med Tavelsjöodjuret som motiv finns också i olika utföranden till försäljning.
Föreningen har en egen hemsida: www.tavelsjohembygdsforening.se
Här når man också hemsidan för Gamla kyrkogården – ett tidigare projekt där gravar på den
vackert belägna kyrkogården ner mot Tavelsjön fotograferades och historia samlades in 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. Vi finns dessutom på Facebook. Om du brukar vara på Facebook: Markera ”gilla”
och ”följ” så får du en avisering när det händer något på hembygdsföreningens sida.

