
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

 

 
Östen Markström, kårchef för Tavelsjö brandkår, kom i full mundering och berättade om 
brandkårens arbete i samband med årsmötet, här tillsammans med Eva Wiklund, Tavelsjö 
hembygdsförenings ordförande.  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 

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

 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Hans-Göran Olofsson och Conny Fjällström. 

 

 

 

 

 

Verksamhet i kronologisk ordning 

 

 

 

Julgransplundring och dockspel den 12 januari 

Julen dansades ut söndagen den 12 januari i Tavelsjö bygdegård med start kl.15. Dockspel 
med Sonja Vilson inledde, därefter dans kring granen och besök av Tomten som delade ut 
godisstrutar. Tolv barn och omkring åtta vuxna kom. 

 

Berättarafton framför brasan den 22 januari 

Berättarafton den 22 januari hölls i puben på Sundlingska gården med Anette Olofsson som 
ordfördelare. Det blev en jättetrevlig kväll med många olika berättelser framför brasan. 
Anette ledde det hela på ett mycket bra sätt. Femton deltagare alla inräknade. Pulverkaffe, 
pepparkakor och renkött var det lite ovanliga fikat som vi bjöd på. 
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Kajsa Reike i den uppskattade föreställningen Brevet och Barbara. Foto: Hans-Göran 
Olofsson. 

Teaterkväll den 19 februari 

Den 19 februari hölls föreställningen ”Brevet och Barbara” med Kajsa Reike och musikerna 
Carlos de Rada och Olof Lindroth i Tavelsjö bygdegård. Arrangemanget lockade 28 deltagare. 
Det blev en mycket bra föreställning med fin musik av den franska poeten och visartisten 
Monique Serf/ Barbara. Alla sångtexter är översatta av Rikard Wolf. Biljetterna kostade 150 
kronor inklusive fika.  

 

Arkivkurs den 20 februari 

Två representanter för hembygdsföreningen deltog i en arkivkurs som anordnades av 
Folkrörelsearkivet i Västerbotten, på Västerbottens museum i Umeå den 20 februari. 

 

Årsmöte och föredrag om brandkåren den 25 februari 

Årsmötet hölls i bygdegården den 25 februari och inleddes med föredrag av Östen 
Markström, kårchef för Tavelsjö brandkår. Östen kom i full mundering med branddräkt, 
hjälm och allt och berättade om uppdraget. Intressant tyckte deltagarna. Mycket bra att vi 
har ett brandförsvar i tavelsjöbygden. Elva personer deltog i årsmötet, fika serverades 
efteråt - kaffe och minisemlor från Matboa. 
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Pandemin slår till 

Efter årsmötet och framåt börjar coronapandemin påverka oss och vi får göra om 
planeringen. Flera arrangemang får ställas in och andra måste ändras och anpassas efter det 
rådande läget. 

Planerad dans i bygdegården i april – inställd 

Valborgsmässoeld i Tavelsjö tillsammans med andra föreningar – inställd 

Trädgårdsaktivitet i maj – inställd 

Vandringen genomfördes i vackert väder. Foto: Hans-Göran Olofsson. 

Kyrkogårdsvandring den 14 juni 

Kyrkogårdsvandringen den 14 juni blev en lyckad aktivitet som lockade 15 deltagare och 
genomfördes i soligt och fint väder.  

 

Friluftsgudstjänst på Sundlingska gården den 21 juni 

Friluftsgudstjänst hölls vid Sundlingska gården den 21 juni med omkring 40 deltagare. 
Umebygdens spelmansgille spelade till psalmerna på gudstjänsten. Men tyvärr blev det 
ingen dans på grund av pandemin denna kväll. I vanliga fall brukar dansen i samband med 
friluftsgudstjänsten inleda sommarens alla gammaldanskvällar som ju inte heller kunde 
genomföras denna coronasommar. 

 

Höet hässjades i Långviken den 16 och 17 juli 

Höet hässjades i Långviken den 16 och 17 juli med Rolf och Fredrik Appelblad som 
instruktörer. Elva personer deltog sammanlagt under två dagar.  

 

Täljningskurs den 29 augusti 

Täljningskursen lördagen den 29 augusti i bygdegården kl.10-13 blev mycket bra med sex 

deltagare och soligt väder.  Ledare var Roger Sundqvist och Claes Hofberg. Vi höll till 

utomhus bakom bygdegården och deltagarna tog med sig eget fika.  
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Skära havre och binda kärvar den 8 september 

Tisdagen den 8 september bands kärvarna på Forslunda, Umeå, med början kl.16. Rolf 

Appelblad höll som vanligt i lien. Fint väder och tio deltagare – mycket bra och trevligt. 

Därefter kördes kärvarna och hängdes upp på storhässjan i Norrfors för att torka. 

 

Höstmarknaden inställd 

Det var svårt att veta hur coronaläget skulle vara i september då höstmarknaden brukar 

hållas. Skulle smittoläget förbättras och restriktionerna på högst 50 personer tas bort? Vi 

planerade för detta och hoppades att marknaden skulle kunna genomföras. Vi skickade 

inbjudningar till försäljare och utställare som brukar vara med. Vi diskuterade 

samarbetsplaner med nya entreprenörerna på Sundlingska gården. Men efter sommaren låg 

begränsningarna om högts 50 personer kvar, så vi var tvungna att ställa in marknaden. 

 

Nedtagning av kärvar i Norrfors den 24 oktober 

Nedtagning av kärvar, Storhässjan i Norrfors lördagen den 24 oktober samlade nio deltagare 

– bra uppslutning. Arbetet gick bra, kärvarna var torra och fina och det var inte särskilt kallt. 

En av de bättre nedtagningarna som genomförts! 
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Tovningskurs inställd 

Tovningskursen som var planerad att hållas i december måste ställas in på grund av de 

strängare restriktionerna som införts regionalt. Kursen skulle istället kunna genomföras 

utomhus nästa år när det blivit varmare. 

 

Förberedelser inför julkärvsförsäljningen vid Matboa. Foto: Hans-Göran Olofsson. 

 

 

Kärvförsäljning den 12 december        

Kärvförsäljningen vid Matboa lördagen den 12 december blev en lyckad aktivitet med 

mycket julstämning. Försäljningen gav hela 3320 kronor via swish plus ett par hundra i 

kontanter. Försäljningen löpte på lugnt och bra, inga köer eller trängsel som kunde orsaka 

smittspridning. Julmusik spelades via en telefon och foton las ut på Facebook under 

pågående försäljning som en påminnelse. Fler kärvar fick hämtas. 

 

Styrelsemöten under coronaåret 

Istället för att som vanligt ha styrelsemöten i Talmansrummet i bygdegården blev det två 

sammanträden utomhus, vid Wärdshuset Tavelsjö, och därefter har vi haft flera digitala 

möten under hösten. 
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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. 

 

 

http://www.tavelsjohembygdsforening.se/

