Tegelsmora Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2017
Styrelsen har under året bestått av Susanne Ivarsson, Margareta Weslien Pettersson, Mikael
Knutsson Tord Sjelin, Lena Persson, Gunnar Hedlund, Annika Ahlenbring, Torbjörn Harbom,
Annika Söderberg och Erika Gemzell.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten samt en hel del
telefonkontakt, e-post och övrig planering inför årets programpunkter samt övrig verksamhet
för hembygdsföreningen.
Byggnadskommittén
Gunnar Hedlund sammankallande, Torbjörn Harbom, Inge Karlsson, Micke Knutsson och
Reine Källgren.
Serveringskommittén
Britt-Marie Lötman sammankallande, Åke Fredriksson, Berit Lövström, Britta Sjöstrand och
Annika Lodskär.
Fotokommittén
Pelle Lötman sammankallande, Lena Persson och Jan-Olof Öhrvall.
Valberedningen:
Föreningen har inte haft någon valberedning under året.
Revisorer 2017
Per Lindgren och Hans Gidebo med Curt Svensson som ersättare
Ombud till Upplands Fornminnes förening och Hembygdsförbunds årsmöte.
Ordinarie Susanne Ivarsson och Kent Ivarsson
Ersättare Micke Knutsson och Margareta Weslien Pettersson
Styrelseledamöter i Eric Sahlströms Minnesfond
Karl-Gunnar Marklund
Esbjörn Hogmark
Revisor i Eric Sahlströms minnesfond är Hans Gidebo

Föreningens hedersledamöter:
Birgitta Dubois, Göte Herlovson, Tage Löfgren och Karl-Gunnar Marklund.
Antal medlemmar i föreningen under 2017
Föreningen har 343 medlemmar.

Vårt program under året.
Iggesundsresor till Iggesundsrevyn gick av stapeln den 28 januari och 25 februari,
104 nöjda resenärer deltog under ledning av Tord Sjelin.
Årsmöte den 8 mars. Årsmötesförhandlingarna leddes av Sten Johansson med Micke
Knutsson som sekreterare. Underhöll gjorde Egons kvartett.
Konsertkarusell 12 mars. I samarbete med Musik i Uppland arrangerade
hembygdsföreningen en konsert med Dreamers Circus på Eric Sahlström institutet.
Valborgsmäss firades tillsammans med föreningen Tegelsmorasjön. Kasen tändes av Oskar
Jonsson och Micke Knutsson. Leif Högström vårtalade. Därefter sjöng vi in våren
tillsammans i en härlig allsång. Cirka 250 personer deltog.
Ersmäss den 18 maj med allspel kring Eric Sahlströms staty och kaffe på hembygdsgården.
Byvandringen den 1 juni genomfördes i Elsarby och Bennarby, Tord Sjelin guidade
tillsamman med kunniga bybor. Cirka 50 personer deltog.

Tegelsmoraveckan 2017, tema för veckan var ”Allvar och glädje”
Tegelsmoradagen inleddes med gudstjänst i kyrkan, musikmedverkan av Mattias Jansson.
Därefter inbjöds till allspel vid Sahlströmstayn.
Från scenen vid hembygdsgården underhöll Mattias Jansson och kören Refrängen.
Kaffekommittén sålde kaffe och bröd. Perssons fisk från Gudinge sålde strömmingsburgare.
Cirka 150 personer besökte Tegelsmoradagen.
Tisdagens konsert med Lill Lindfors och Trio X, de bjöd på en fantastisk konsert i en fullsatt
kyrka.
Mitt i veckan, Per Ragnar gestaltade Luther, orgelmusik framfördes av Patrik Sandin.
Torsdag kvällens konsert i kyrkan stod Monothin för, Gustaf Norén framförde visor med
inlevelse.
Söndagens avslutningsgudstjänst framfördes av AKO, Sacharias Åkerman på piano och
kyrkokören under ledning av Gunhild Scheki,
Barnens hembygdsdag den16 september. Denna dag kommer barnen till hembygdsgården
för att pröva på olika aktiviteter som föreningarna Ok Borgen, Friluftsfrämjande, Föreningen
Tegelsmorasjön och hembygdsföreningen erbjuder.
I år hade vi också besök av höns, tuppar, hundar och en get.

Populärt är att pröva på att baka tunnbröd i hembygdsgården.
Kaffekommittén sålde saft/kaffe med våffla.
Brasafton 13 oktober. Hembygdsgården gästades av Sten Georg Alsne som visade egen
producerad film om rysshärjningarna. Cirka 35 personer deltog.
Besökare under verksamhetsåret har uppgått till cirka 1500 personer.
Byggnadskommittén. Har under året jobbat med soldattorpet där fönstren renoverats och
delar av panelen har bytts ut. Återstår till 2018 är att byta tegel på soldattorpet och uthusen
ska målas.
Övrigt:
Styrelsen diskuterar återkommande hur vi bäst ska tillvara och vårda föremålen på muséet
samt digitalisering och dokumentering av fotografier så att det blir tillgängliga på nätet. Delar
av styrelsen har varit på studiebesök till Björklinge hembygdsförening i första hand för att få
ta del av deras digitalisering av fotografier. Studiebesöket gav inspiration och delad
erfarenhet. Arbetet fortsätter under 2018 men arbetskraft till genomförande i sin helhet saknas
i dagsläget.
Susanne Ivarsson, Kent Ivarsson och Margareta Weslien Pettersson deltog på
hembygdsförbundets årsmöte i Hållnäs.
Vi har också fått tagit del av förstudien till Tegelsmoraleden genom Pär Söderblom och Stefan
Skoglund.

