
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2012 
 
 
 

 
 

Örtterapeuten Alexandra De Paoli, känd från SVTs Örtskolan, gästade Tavelsjö 3/6.  
Foto: Nils-Åke Sandström. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
Styrelsen har under året bestått av: 
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Revisorer 
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Valberedning 
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Julen dansades ut trettondag Knut 
 
. 
 

 
 

Här har vi fuskat lite - bilden är från 2013 års arrangemang. Foto: Corina Selberg. 

 

Julen dansades ut fredagen den 13 januari – tjugondag Knut – kl. 18.00 på 
bygdegården i Tavelsjö. Som vanligt inleddes det hela med dockspel av Sonja 
Vilson. Sedan dansades det kring granen ända tills Tomten kom och delade ut strutar 
med godis till alla barn 

 

 

Soppteater med Jaques Brel-föreställning den 12 februari 
 

Soppteatern med Jacques Brel-föreställning av Hans-Ola Stenlund och jazzpianisten 
Birgit Lindberg söndagen den 12 februari kl.17 i Tavelsjö bygdegård blev en succé. 



Nästan fullt hus med publik som både fick äta jättegod soppa och lyssna till ett 
fantastiskt sång- och musikprogram. 
 

                                                                              

                    
Årsmöte på skottdagen den 29 februari 
 

Årsmötet hölls den 29 februari, på själva skottdagen, i Talmansrummet, 
Tavelsjö bygdegård, med 14 deltagare. Förutom de vanliga årsmötespunkterna 
deltog också Maj-Britt Näslund med berättelser från sin barndom i Östibyn och tankar 
från nutiden. Mycket uppskattat! Kaffe med utsökt goda semlor bakade av Asta Ferm 
stod också på programmet. 
 
Studiecirkel om Tavelsjötraktens fåglar under våren 
 
Anders Enetjärn, fågelkännare m.m från Tavelsjö, ledde under våren en studiecirkel 
om fåglar i Tavelsjötrakten. Omkring åtta deltagare per gång steg upp tidigt i ottan 
och gav sig ut på olika exkursioner för att beskåda det rika fågellivet. Detta skedde i 
hembygdsföreningens regi och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
 
 
Dans till Mickes kultisgäng den 5 maj 
 
Lördagen den 5 maj spelade Mickes kultisgäng upp till dans i Tavelsjö bygdegård 
20.00 – 24.00. Det blev en trevlig kväll med både gammal och lite modernare dans. 
Servering i pausen. 
 
 
 
 

 
 

Frukostföreläsning med Alexandra De Paoli den 3 juni 
 
Örtterapeuten Alexandra De Paoli gästade Tavelsjö en söndagsmorgon i juni. Hon 
berättade om läkeväxter i trädgården, ogräs som kan användas i matlagning och 
örter i kruka m.m. Alexandra är bland annat känd från Örtskolan, en serie program 
som nyligen gått i SVT. Före föreläsningen serverades frukost med start kl.09.00, 
lotteri såldes också. Cirka 20 deltagare. Plats Tavelsjö bygdegård. Foto: Nils-Åke 
Sandström. 
 
 
 



Vandring på kyrkogården 17 juni 
 
Söndagen den 17 juni hölls den traditionella kyrkogårdsvandringen, också i år på den 
nya kyrkogården i Tavelsjö. 
 
 
 
Friluftsgudstjänst 24 juni 
 
Söndagen den 24 juni ordnade hembygdsförening tillsammasmed Tavelsjö 
församling en friluftsgudstjänst på Sundlingska gården. Umeå spelmansgille spelade 
till psalmsången samt spelade några gamla folkmelodier. Inger Lohmander 
predikade. Efteråt bjöds deltagarna på fika. Insamlingen till Världens barn gav 960 
kronor. Kvällen avslutades med logdanspremiär som startade med 
gammaldansutlärning.  
 
 
Sommardanser i logen på Sundlingska gården 

 

Det blev åtta lyckade gammeldanskvällar på Sundlingska gården med 50-80 
personer per kväll. Danserna hölls söndagskvällar med start kl.19. Inledning med 
utlärning, med Rolf Appelblad som danslärare, därefter dans till levande musik fram 
till 22.00. Olika orkestrar har spelat: 24/6 Umebygdens spelmansgille, 1/7 Lycksele 
spelmanslag, 8/7 Umeå spelmanslag, 15/7 ” Henna je vi”, Skellefteå spelmansgille, 
22/7 ”Tavelsjö Svänggäng”, 29/7 Vindelådalens spelmän och 5/8 Bjurholms 
spelmansgille.  
 
 

Inställd trädgårdsvandring den19 augusti 
 

Söndagen den 19 augusti hade vi bjudit in till trädgårdspromenad med 
trädgårdsmästare Ulrika Forsberg. Vandring skulle ske i några trädgårdar och Ulrika 
skulle ge tips och idéer kring olika trädgårdslösningar. Tyvärr blev det inställt på 
grund av sjukdom. Några besökare hade inte nåtts av informationen att det var 
inställt. Susanne Liinanki, hembygdsföreningens ordförande, tog då emot dem och 
visade runt i sin egen trädgård vilket uppskattades.  
 
 

 
 

”Möten längst vägen” med Thomas Andersson och Marcus Falck den 9 
september 
 
Söndagen den 9 september hölls föreställningen ”Möten längs vägen” med Thomas 
Andersson och Marcus Falck, duktiga spelmän och berättare. Det blev en riktig succé 
med110 betalande besökare, de flesta förköp. Fullsatt i logen på Sundlingska gården 



där den mycket uppskattade föreställningen hölls. Kaffe och dopp ingick och 
serverades utomhus i pausen.  
 
 
Skörda havre och binda kärvar 13 september 
 
Den 13 september som var en solig och fin höstdag mötte sex personer upp för att 
tillsammans med Grubbescouter skörda havre på gammaldags vis med lie och 
därefter binda kärvarna. De fick ihop cirka 100 kärvar som i år var av mycket god 
kvalité. Vid ett senare tillfälle hängdes kärvarna upp i storhässjan i Norrfors, för att så 
småningom tas ner, skäras till och säljas på julmarknaden på Sundlingska gården. 
 
 
 
 
Skördemarknad 16 september 
 
 

 
 
Den vackra söndagen den 16 september hölls skördemarknad på Sundlingska 
gården. Ekologiska grönsaker från Oxviken, nybakad mjukkaka direkt från 
bagarstugan, sylt, saft, honung, smycken, tunnbröd, trädgårdsdekorationer från 
Blåeld, glass från Glassbonden i Selet m.m. kunde besökarna välja bland. Man 
kunde också titta på fårklippning, klappa lamm och - nytt för i år – åka med häst och 
vagn. Varmkorv och hembakat fika såldes också som vanligt. Antalet besökare 
uppskattas till 250, men det är svårbedömt. Foto: Nils-Åke Sandström. 
 
 
Jazzcafé den12 oktober 
 
På fredagskvällen den 12 oktober inbjöds tavelsjöborna till Jazzcafé med Birgit 
Lindberg och Anders Färdal kvartett i bygdegården. Till musiken serverades snittar 
och varma och kalla drycker. Det blev ett mycket fint arrangemang med fantastiskt 
bra musikaliskt framträdande. Tyvärr var publiken inte så stor men de som kom hade 
desto större utbyte av kvällen. 
 



 
Danskväll 17 november 
 
Lördagen den 17 november hölls dans i Tavelsjö bygdegård. Det var Mickes 
kultisgäng som spelade kl.19.00 – 23.00 med fikapaus. Det var mycket trevlig 
stämning, men det kunde varit fler deltagare. Cirka 40 betalande, med orkester och 
funktionärer blev det drygt 50 personer. Fika serverades i pausen. 
 
 
Tavelsjö gamla kyrkogård – studiecirkel och hemsida 
 
Arbetet med hemsidan för Tavelsjö gamla kyrkogård har fortsatt under året. En 
studiecirkel träffas regelbundet för att samla in och fylla på med mer information, och 
ha träffar med teman om historia från olika delar av bygden. Hemsidan har följande 
webbadress: www.tavelsjohembygdsforening.se/gamlakyrkogarden 
 
 
 

 

 
 
 
Samarbete 
 
Hembygdsföreningen har samarbetat med olika föreningar och aktörer i bygden. På 
valborgsmässafton arrangerades valborgsfirande med eld nedanför kyrkan 
gemensamt med Tavelsjö församling, Tavelsjö bygdegårdsförening och TAIK. Den 
12 augusti invigdes Tavelsjö runt – vandringsleden runt sjön - med pompa och ståt 
och stor publiktillströmning. 
 
 
 
 
 

                    

 

http://www.tavelsjohembygdsforening.se/gamlakyrkogarden

