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Björkarna på plats vid gamla kyrkvägen. Foto: Corina Selberg
(Bilden publicerad på tavelsjo.se 1 juni 2009)

Tavelsjö hembygdsförening

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Carina Holmgren, ordförande
Rolf Appelblad
Annika Boierth
Lillemor Grahn
Ingrid Olofsson
Kerstin Svensson

Karin Ågren, kassör
Lisbeth Berglund
Anna-Karin Edberg
Susanne Liinanki
Corina Selberg
Lena Alwerud, sekreterare

Revisorer
Karin Helmersson och Birgitta Nordström har varit revisorer, och Kjell Nordström
revisorssuppleant.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Katarina Nilsson, Margit Westberg och Anette Olfsson.

Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem protokollförda möten under året.
(7/1, 11/3, 11/6, 23/8 och 8/11)

Intressegrupper
Styrelsen har utsett intressegrupper: Trädgårdsgruppen, konst-och teatergruppen
och gruppen för lokal historia. Både styrelsemedlemmar och övriga intresserade har
varit med och jobbat i grupperna.

Julen dansades ut
Tisdagen den 13 januari – tjugondedag Knut – dansades julen ut i Tavelsjö
bygdegård. Sonja Vilson höll en fin dockteaterföreställning som inledning. Tomten
hann också med ett besök.

Årsmöte
Årsmötet hölls torsdagen den den 26 februari i Talmansrummet, Tavelsjö bygdegård
med tolv personer närvarande. Utsökta semlor bakade av Asta Ferm serverades.

Tavelsjö gamla kyrkogård på nätet
Projektet med att göra Tavelsjös gamla kyrkogård tillgänglig på nätet förverkligades i
början av året. Det är Carina Oscarsson som jobbat med detta under en halvårslång
halvtidsanställning tillsammans med Kerstin Svensson som handledare. Alla de 97
gravstenarna finns fotograferade och är ”klickbara” för att komma vidare till mer
information. Nu fortsätter arbetet med att uppdatera, samla mer information och göra
hemsidan känd. Hemsidan har följande webbadress:
www.tavelsjohembygdsforening.se/gamlakyrkogarden

Gamla kyrkvägen

Röjning m.m. 18/5.
Foto: Mårten Edberg

Ny beläggning på gång! Fotot taget den 22/9. Foto: Corina Selberg.

Hembygdsföreningen har varit drivande i arbetet med att rusta upp gamla vägen från
kyrkan ned mot Näset. Exempel på arbetstillfällen är röjning och risdragning m.m.
den 18 maj. Den första juni var de nyplanterade björkarna på plats. Den 22
september las ett ordentligt gruslager för ny beläggning. Arbetet har skett i gott
samarbete med övriga föreningar och med församlingen.

Gamla vägen mellan Sand och Långviksvallen
Arbetet med att förbättra gamla vägen mellan Sand och Långviksvallen har fortsatt
under året. Nu går det fint att promenera och cykla denna sträcka utan att behöva
använda den hårt trafikerade 363:an.

Kyrkogårdsvandring 14 juni i regn och rusk
Årets kyrkogårdsvandring hölls söndagen den 14 juni på gamla kyrkogården i
Tavelsjö. Ciceron var Rolf Appelblad. Femton personer med regnställ och paraply
deltog – en mycket bra siffra med tanke på vädret. Deltagarna bidrog med egna
berättelser och kunskaper om de olika personerna och gravstenarna under
vandringens gång.

Friluftsgudstjänst 21 juni

Strålande sol vid friluftsgudstjänsten. Foto: Corina Selberg

Söndagen den 21 juni kl. 18.00 hölls friluftsgudstjänst vid Sundlingska gården med
Elisabet Renström, komminister i Tavelsjö församling, och med musik av
Umebygdens folkdansgille, som sedan också spelade under kvällen på den första
gammeldansen för säsongen. Hembygdsföreningen bjöd på hembakade bullar som
gick åt som smör i solsken. Hela 60 bullar hade bakats. Bullarna tog slut och fler fick
köpas in. Bullbakare: Asta Ferm.

Gammeldanskvällar 21 juni – 2 augusti

Stilstudie från första danskvällen 21/6. Foto: Corina Selberg.

Sommarens sju gammeldanskvällar på Sundlingska gården med start den 21 juni
blev mycket lyckade. Musiken har olika spelmansgillen runt om i Västerbotten och
Tavelsjö svänggäng stått för. Rolf Appelblad har hållit i den inledande
danskurstimmen och i arrangemangen som helhet. I medeltal har det varit mellan 65
och 70 besökare. En kväll var det över 80 personer som kom och ville dansa!

Sundlingska gårdens sommarservering höll öppet speciellt för danskvällarna vilket
ytterligare förhöjde stämningen.

Sommarteater Lifsens rot 16 juli

Ellenor Lindgren trollband publiken. Foto: Patrik Degerman

Torsdagen den 16 juli hölls föreställningen ”Lifsens rot” på logen i Sundlingska
gården. Ellenor Lindgren och Nina Sarri Vahlberg fick många lovord från publiken.
Antal sålda biljetter var 83 st. Miljön passade mycket bra för denna Sara Lidman
föreställning. Hembakat fika såldes i pausen.

Trädgårdsresa 9 augusti
Söndagen den 9 augusti anordnades en trädgårdsresa till Burträsk med besök i
Märta Eklunds och Eva Johanssons trädgårdar. Sexton personer deltog – en lagom
stor grupp för att gå runt i trädgårdarna. Men fler hade fått plats i bussen. Jättefint
väder, mycket trevligt. Alla handlade plantor av hjärtans lust så att hela
bagageutrymmet i bussen fylldes.

Målarkurs 14 -16 augusti
Från fredag kväll den 14 till och med söndagen den 16 augusti hölls en målarkurs
under ledning av konstnären Lligo Matson. Platsen var Tavelsjö bygdegård med tolv
deltagare, fler hade inte fått plats. Alla fick måla med akrylfärg på stora dukar, inte
med pensel utan med kniv. ”Trevligt - svårt - frustrerande - lärorikt - mycket roligt ”
var omdömet från några av deltagarna.

Slå havre och binda kärvar

Rolf Appelblad med lien i högsta hugg. Foto: Corina Selberg

Den 2 september samlades en handfull entusiaster vid bygdegården för att slå havre
och binda kärvar. Senare sattes kärvarna upp på storhässjan i Norrfors och togs ner
under Allhelgonahelgen, för att sedan försäljas vid julmarknaden på Sundlingska
gården. Detta är ett samarbete med LRF och Tavelsjö bygdegårdsförening.

Skördemarknaden söndagen den 13 september

Fårklippning var spännande att se tyckte många. Foto: Corina Selberg

Årets skördemarknad hölls som vanligt på Sundlingska gården i mitten av september.
Mycket folk kom och vädret var jättefint. Många försäljare ställde upp och sålde allt
möjligt som Tavelsjöhonung, saft, bröd, blommor, morötter och hantverk. Bakning av
mjukkaka i bagarstugan, fårklippning och hästridning stod också på programmet.
Hembakat fikabröd i serveringen var populärt.

Hallonsylt och hjortronsylt i fina burkar. Foto: Corina Selberg

Härligt väder för fika och försäljning. Foto: Corina Selberg

Försäljning på julmarknad
Hembygdsföreningen hade ett utomhusbord på julmarknaden på Sundlingska gården
söndagen den 6 december. Där såldes våra egentillverkade kärvar, pepparkaksmått i
form av tavelsjöodjuret och smycket med samma motiv - i ett allt tätare snöfall.

Fler foton
Många fler foton från året som gått finns på vår nya hemsida:
www.tavelsjohembygdsforening.se

