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Gänget som samlades vid Forslunda för att binda årets julkärvar. 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   Susanne Nordbrandt 

Lena Alwerud, sekreterare  

 

Revisorer 

Ann-Louise Gren och Birgit Johansson har varit revisorer och Gerd Sundqvist har varit 
revisorssuppleant. 

 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Conny Fjällström och Göran Sundqvist. 

 

 

*** 

 

 

Pandemin fortsätter – vi håller oss utomhus 

Pandemin har fortsatt hela året med varierande smittspridning och restriktioner. Det har varit svårt 
att planera och genomföra olika aktiviteter som vanligt. Utomhus är allt mycket bättre utifrån risk för 
smittspridning. Och det är utomhus vi varit i detta år, förutom årsmötet och de flesta styrelsemöten 
som hållits digitalt på nätet. 

Styrelsemöten 

Av årets sju styrelsemöten har fem hållits digitalt. Junimötet hölls ute – på Sand och vi fick 

traditionsenligt äta fantastiskt god, rökt abborre i den vackra sommarkvällen före sammanträdet. Det 

var Rolf Appelblad som i vanlig ordning fiskat och rökt, denna gång med kraftigt regn under 

nätupptagningen som en extra spänningsfaktor. Styrelsemötet i november kunde hållas inomhus i 

bygdegården som vanligt och vi passade på att fira Rolf som fyllt 80 år med tårta. 

 

 



3 
 

 

 

Årsmöte och bildvisning från Namibia den 25 februari 

Årsmötet den 25 februari genomfördes digitalt via Zoom detta andra coronaår med 15 deltagare.  
Allt fungerade bra med tillgång till dokument och röstning. Efter mötet visade Karin Ågren bilder från 
Namibia och berättade om en tidigare studieresa. Det blev ett mycket uppskattat inslag. Fina 
naturbilder och intressant med inblick i studenters utbildning och textilarbeten. Foto: Karin Ågren. 

 

Kyrkogårdsvandring den 20 juni 

Kyrkogårdsvandringen söndagen den 20 juni på nya kyrkogården samlade 21 personer. Det var 
många som deltog med egna inlägg och berättelser. Trevligt och intressant. Rolf Appelblad och 
Lisbeth Berglund höll i det hela från hembygdsföreningen sida. Nästa år fortsätter vandringen där 
den slutade i år, man hann inte färdigt. Foto: Hans Göran Olofsson. 
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Friluftsgudstjänst på Sundlingska gården den 27 juni 

 
Friluftsgudstjänsten på Sundlingska gården söndagen den 27 juni blev ett fint arrangemang med 
omkring 50 deltagare. Eftersom restaurant Root var öppet samtidigt och en del av deras gäster också 
lyssnade på gudstjänsten på avstånd var det lite svårt att räkna exakt antal deltagare. Umebygdens 
spelmansgille spelade till psalmerna. Tyvärr ingen dans, detta som annars brukar vara inledningen till 
sommardanserna som ju förstås inte heller kunde genomföras på grund av pandemin. 

Hembygdsföreningen bjöd på kyrkfika i den vackra men blåsiga kvällen.  

 

 

 

Höet hässjades i Långviken den 8 - 10 juli 

Höhässjningen i Långviken med Rolf Appelblad och Fredrik Appelblad som instruktörer genomfördes 

den 8 till den 10 juli. Flera intresserade kom vid olika tillfällen och fick pröva på den äldre tekniken. 

Tidningen Västerbottningen kom och gjorde ett reportage. Foto: Mårten Edberg 

. 
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Kärvbindning den 14 september 

Kärvbindningen vid Forslunda den 14 september gick bra. Tio personer deltog. Kärvarna blev fluffiga 

och fina (senare minskade fluffigheten på grund av det fuktiga vädret under torktiden). Datumet var 

framflyttat eftersom det var så regnigt vid första planerade tillfället. Foto: Hans Göran Olofsson. 

 

 

 

 

Höstmarknad vid bygdegården den 19 september 

Höstmarknaden söndagen den 19 september hölls vid Tavelsjö bygdegård efter förra årets 

coronauppehåll. Mycket lyckat med många besökare omkring 200 – 300. Parkeringen var full, många 

fick parkera längs vägkanten långt bort. Många försäljare – 15 bord, dessutom aktiviteter som 

fårklippning, hästskjuts och knivslipning. Kaféet inne i bygdegården fungerade bra med gles 

möblering och köande utomhus. Det gick fint med hästskjutsen ute på åkern. Knivsliparen hade fullt 

upp. Både säljare och besökare verkade uppskatta att marknaden hölls vid bygdegården, och allt 

fungerade minst lika bra som det brukar göra vid Sundlingska gården. Fina artiklar och bilder i 

Västerbottens Kuriren och Västerbottningen. Foto: Hans Göran Olofsson. 
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Nedtagning av kärvar från storhässjan i Norrfors den 30 oktober 

Nedtagning av kärvarna från storhässjan i Norrfors gjordes lördagen den 30 oktober med nio 

deltagare. När kärvarna tagits ner ska de knytas åt med speciell knut och därefter skäras till i ena 

änden så att de blir snygga. Allt fungerade optimalt och vädret var ganska varmt. 

 

 

 

Kärvförsäljning vid julmarknaden 28 november 

Försäljningen av kärvarna vid julmarknaden den 28 november, första advent, gick mycket bra. Det 

rullade på fint och klockan 14 var alla sålda, öppettiden var 12-15. Vi fick en bra försäljningsplats med 

placering mitt i marknadsområdet. Detta var första gången som julmarknaden hölls på denna plats 

mellan Wärdshuset och kyrkan i Tavelsjö.  Mycket folk och parkeringskaos. Minus 15 grader. Foto: 

Mårten Edberg. 
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Tavelsjöbok och hemsida 

Tavelsjö hembygdsförening säljer boken ”Tavelsjö från seklets början” (1994) för 200 kronor.  

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 www.bygdeportalen.se och 
på Facebook.  

 

 

 

http://www.tavelsjohembygdsforening.se/

