
Tegelsmora Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2015
 

Styrelsen har under året bestått av Susanne Ivarsson, Tord Sjelin, Astrid Hasselgren, Torbjörn 
Harbom, Roger Holt, Margareta Weslien Pettersson
Mikael Knutsson, Gunnar Hedlund, Birgitta Atterbrand, Lena Persson och Annika Söderberg

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  
Micke Knutsson sammankallande, Torbjörn Harbom, Inge Karlsson och Gunnar Hedlund

Serveringskommittén  
Birgitta Atterbrand sammankallande, Åke Fredriksson, Britt-Marie Löthman, Berit Lövström 
och Lilian Uhlås

Fotokommittén  
Astrid Hasselgren sammankallande, Karl-Gunnar Marklund, Sven Erik Ahlén, Anders 
Löthman och Pär Löthman.

Valberedningen:
Har bestått av, Lars-Åke Nygren sammankallade, Lillian Sättler och Anders Löthman

Revisorer 2015
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 1 år
Esbjörn Hogmark

Revisor i Eric Sahlströms minnesfond är Hans Gidebo



Föreningens hedersledamöter:
Birgitta Dubois, Göte Herlovson, Tage Löfgren och Karl-Gunnar Marklund,
Eva Sellin-Pettersson, avliden 2014 och Henry Tengvall avliden 2015.

Antal medlemmar i föreningen under 2015
Föreningen har 377 medlemmar.

Vårt program under året

Årsmöte den 5 mars. Årsmötesförhandlingarna leddes av Karl-Gunnar Marklund med Raija 
Westberg som sekreterare. Trubaduren Leif Helde underhöll.    

31 januari och den 28 februari arrangerade hembygdsföreningen bussresa till 
Iggesundsrevyn, totalt deltog cirka 100 personer på dessa uppskattade revyresor.

Valborgsmäss firades för fjärde året i rad tillsammans med föreningen Tegelsmorasjön. 
Kasen tändes av eldmästare Per Lindgren.  Delar av Tegelsmora kyrkokör sjöng in våren 
under ledning av Marit Lundkvist Reyes. Jenny Lundström vårtalade. Cirka 200 personer 
deltog.

Gullstigsvandringen den 14 maj. Fjorton personer vandrade fån Labbo och tolv personer 
från Film. Pastor Ingemar Nordin förrättade en andakt vid galgbacken

Ersmäss den 18 maj med allspel kring Eric Sahlströms staty och kaffe på hembygdsgården.    

Byvandringen den 2 juni genomfördes i Knutbo och Metarudden vid Strömaren. Tord Sjelin 
guidade och berättade tillsammans med deltagande bybor.

Tegelsmoraveckan 2015, tema för veckan var Nyfikenhet och 
Nostalgi

Tegelsmoradagen inleddes med gudstjänst i kyrkan och medverkan av Norrlands nations kör 
och familjen Hogmar, därefter allspel vid Sahlströmstayn. 
Underhöll från scenen vid hembygdsgården gjorde Norrlands nations kör och 
DragMaHaBaGiVi  stod för en mycket uppskattad busig folkmusik.
Kaffe kommittén sålde kaffe och bröd. Svanbykiosken sålde hamburgare, korv och 
pyttipanna. Cirka 150 personer besökte Tegelsmoradagen.

Tisdagens konsert var med Mikael Samuelsson, sång och Lennart Simonsson piano

Mitt i veckan, denna kväll gick i nostalgins tecken då Trio me Bumba (som för övrigt gjorde 
entré i en 50 tals amerikanare) uppträdde från hembygdsgårdens scen. Cirka 200 personer 
deltog.

Torsdag kvällens konsert stod Ebba Forsberg för.
 



Fredagkvällen bjöd Anders Mattson, nyckelharpa och Maria Hallengren, piano och sång på 
en stämningsfull konsert med underrubriken ”att komma hem”.

Söndagens avslutningsgudstjänst framfördes av kyrkokören under ledning av Marit 
Lundqvist Reyes och instrumentalister. De framförde en mässa av Liam Lawton, Guds 
andedräkt.

Barnens hembygdsdag den 12 september. I år i sammarbete med Friluftsfrämjandet och 
sällskapet för Vendel och vikingatid. Friluftsfrämjandet hade sin terminsstart vid 
hembygdsgården och hade även bjudit in Mulle på besök. Sällskapet för Vendel och 
vikingatid visade vikingalekar för barnen som man även hade möjlighet att pröva på. På tunet 
fanns höns och tuppar. Glada barn som fick titta och klappa djuren,  hunden Pax genomförde 
utlottning av godis. Det fanns även möjlighet att gå en tipspromenad, borra med 
dymlingsborr, mala kaffe och grilla korv. Inne i hembygdsgården var det många små bagare 
som ville pröva på att baka tunnbröd under Carina Johansson och Marita Wärnebjörks 
överseende. Kaffekommittén sålde saft/kaffe med våffla.

Brasafton den 16 oktober, vi visade filmen ”Ny tid över tegarna” Tord Sjelin berättade till 
filmen.

Besökare under verksamhetsåret har uppgått till cirka 1000 personer.

Byggnadskommittén har haft ett intensivt arbete under året där de har lagt ner åtskilliga 
arbetstimmar på den fortsatta renoveringen av hembygdsgården och fattigstugan. Det är helt 
fantastiskt att se detta arbete och engagemang för föreningens byggnader och för dess 
bevarande i framtiden. Mycket arbete kvarstår med målning av hembygdsgården och 
renovering av soldattorpet.

Övrigt:

Hembygdsföreningen har tillsammans med Musik i Uppland anordnad en konsert på Eric 
Sahlströms institut med Jord.

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund hade vårstämma i Tobo bruksmuseum 
och passade även på att besöka Tegelsmora hembygdsgård och kyrka. 

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund höll årsmöte i Huddunge som Susanne 
och Kent Ivarsson deltog på.

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund anordnade en resa för att titta på 
runstenar som Micke och Marianne Knutsson deltog på.

I december 2015 startade hembygdsföreningen en studiecirkel i studieförbundet vuxenskolans 
regi. Studiecirkeln har till syfte att dokumentera historian runt ett antal fotografier som finns 
hos hembygdsföreningen. Ett 10 tal entusiastiska och glada deltagare bidrar till detta 
fantastiska berättande.


