Tegelsmora Hembygdsförenings Medlemsblad 2014
Styrelsen för Tegelsmora Hembygdsförening framför sitt varma tack till alla medlemmar för
ert stöd och för att ni sluter upp vid våra evenemang.
Vi riktar också ett stort och varmt tack till våra sponsorer av föreningens almanacka!
2013 hade föreningen 352 medlemmar varav 91 har ständigt medlemskap.
Medlemsavgiften för 2014 är 75 kr per medlem och avgiften för ständigt medlemskap är
oförändrat 500 kr.
Inbetalningen görs med bifogat inbetalningskort eller via Internet till
plusgirokonto 491424-8 OBS! Glöm inte att ange avsändare.
Värva gärna nya medlemmar!!
Hembygdsföreningens program har genomförts enligt planerna, trivsamma träffar med
underhållning och där medlemmarna mötts under trevligt samspråk.
Även i år firades Valborgsmässoafton tillsammans med sjöföreningen Tegelsmorasjön. Cirka
250 personer tog sig ner till fågeltornet där Tegelsmora kyrkokör underhöll med vårsånger
och även ledde allsången.
Det var också andra året som vi hade programpunkten ”barnens hembygdsdag” ett mysigt
evenemang där barnen får stå i centrum och vi får en chans att presentera
hembygdsföreningen för en vidare krets.
Tegelsmoraveckan. Evenemanget är ett samarbete mellan Tegelsmora församling och
hembygdsföreningen. I år firade veckan 20 år, ett fantastiskt jubileum som har givit genklang
långt utanför bygden !.
På Tegelsmoradagen hade vi cirka 300 besökare vid hembygdsgården som lyssnade till Jacke
Sjödins klurigheter. På scenen uppträdde även två nyblivna riksspelmän Åsa Hogmark och
David Eriksson samt Gås Anders bygdens spelmän.
Musikmaraton på fredag kvällen vid hembygdsgården är ett trevligt evenemang under
Tegelsmoraveckan, där man har möjlighet att lyssna på många olika musikframträdanden
Lördagens jubileumskonsert i Tegelsmora kyrka med bland annat Gunnar Lidberg och Sören
Rydgren spelades in. Expressens förre medarbetare Lasse Mattsson har skrivit en lyrisk
recension om skivan i Jazzpulsen, även den 98 årige klarinettlegenden Svend Asmussen
ringde från USA för att uttrycka sitt gillande av skivan.
Skivan finns att köpa hos Tegelsmora hembygdsförening eller mot insättande av 130 kronor
på Tegelsmora hembygdsförenings plusgirokonto 491424-8.

Byggnadskommittén har gått igenom samtliga våra byggnader och gjort en plan för
underhåll och renovering. Det som har prioriterats högst är renovering av fönstren på
hembygdgården som är i ett väldigt dåligt skick och nytt tak på fattigstugan. Detta är något
som är mycket kostsamt, föreningen har ansökt om bidrag från kommunen och länsstyrelsen.
Bidragen kommer inte på långa vägar att täcka kostnaderna för renoveringen utan egna
insatser måste skjutas till samt att renoveringen måste göras i etapper. Taket på fattigstugan
kommer att läggas om i vår och även fönsterrenoveringen kommer att påbörjas då.
Är det någon som känner sig ha tid över så är vi oerhört tacksamma för hjälp till
arbetet.
Skjuts till hembygdsgården om ni har svårt att ta er till hembygdsgården för att kunna delta
vid våra olika programpunkter går det bra att ringa någon av följande personer för skjuts:
Från Örbyhus
Ola Jansson

0295-612 37, 0706 54826

Susanne Ivarsson

0706 312 39 87

Astrid Hasselgren

0295 104 10 , 0703 870410

Micke Knutsson

0295 10702, 0723 135233

Från Tobo
Maggan Weslien Pettersson

0295 34337, 0703 497144

Styrelsen för 2014
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Reseledare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Susanne Ivarsson
076 3123987
Ola Jansson
0295-61237
Mikael Knutsson
0295 107 02
Margareta WeslienPettersson 0295 61327
Tord Sjelin
0295 34396
Torbjörn Harbom
0705290189
Astrid Hasselgren
0295 104 10
Roger Holt
0703 362045
Lena Persson
0730 454004
Gunnar Hedberg
0295 34105
Birgitta Atterbrand
0295-10063

Revisorer
Ersättare

Hans Gidebo och Per Lindgren
Curt Svensson

Övrigt
Bröd kan bakas i gamla kökets vedeldade ugn
Kontakta styrelsen för vidare info
Program för 2014
30 april
18 maj
29 maj
2 juni
24 aug – 31 aug
13 september
17 oktober

Valborgsmässofirande, vid fågeltornet,
Tegelsmorasjön
Ersmäss
Gullstigsvandring
Byvandring Tobo
Tegelsmoraveckan
Barnens hembygdsdag
Brasafton

Boka redan nu in resa till Iggesundsrevyn 2015
31 januari och 28 februari kommer en buss att gå till Iggesund, kontakta reseledare Tord
Sjelin 0295 34396 för mer info.

Besök föreningens hemsida www.tegelsmora.se

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår!
Tegelsmora i mars/ Styrelsen

