Tegelsmora Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2019
Styrelsen har under året bestått av Susanne Ivarsson, Margareta Weslien Pettersson, Mikael
Knutsson Tord Sjelin, Lena Persson, Gunnar Hedlund, Leif Helde, Ann-Christin Ärlig, Erika
Gemzell, Reine Källgren och Bengt Vinstrand.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 11 protokollförda styrelsemöten samt
telefonkontakt, e-post och övrig planering inför årets programpunkter samt övrig verksamhet
för hembygdsföreningen och hembygdsgården.
Byggnadskommittén
Gunnar Hedlund sammankallande, Torbjörn Harbom, Inge Karlsson, Micke Knutsson och
Gunnar Bergström.
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:
Styrelsen.
Revisorer 2019.
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
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 2019
Föreningen har 332 medlemmar.

Vårt program under 2019.
Iggesundsrevyn. Den 26 januari och 23 februari anordnades bussresor till
Iggesundsrevyn. Tord Sjelin var som vanligt en entusiastisk reseledare.
Visstugor. Under året har Åsa Hogmark och Sandra Holtt hållit fyra Visstugor i
Fattigstugsn.
Årsmöte den 7 mars. Årsmötesförhandlingarna leddes av Sten Johansson med
Micke Knutsson som sekreterare. Underhöll gjorde Leif Helde.
Serveringskommittén serverade smörgåstårta till de 40 tal årsmötesdeltagarna.
Valborgsmässfirande fick tyvärr ställas in i år på grund av det torra vädret då
eldningsförbud rådde.
Ersmäss den 18 maj med allspel kring Eric Sahlströms staty, kaffe serverades
på hembygdsgården.
Byvandringen den 10 juni gick till Prästarby för att uppmärksamma att det var
där Hembygsföreningen grundades för 90 år sedan. Tord Sjelin guidade de 40
tal personer som deltog.
Tegelsmoraveckan 2019.
Tegelsmoradagen inleddes med gudstjänst i kyrkan med musikmedverkan av Maria
Hallengren.
Från scenen vid hembygdsgården höll Britt- Marie Strand från Sveriges hembygdsförbund ett
högtidstal med anledning av föreningens 90 års jubileum. Därefter underhöll Maria
Hallengren med finstämda egna komponerade visor. Efter Maria var det dags för Jacke
Sjödin, kåsör, författare, artist och underhållare att kliva upp på scenen.
Senare på eftermiddagen tillagade föreningen Tegelsmorasjön mat i kohagen.
Kaffekommittén sålde kaffe och bröd och PG fisk från Hållnäs sålde strömmingsburgare.
Cirka 200 personer deltog.
Tisdagen bjöd på konsert med Irma Schultz och Hans Kennemark.
Torsdag kvällen upprepades succén från förra året med allsångskonsert i kyrkan under
ledning av Gunhild Scheike och en kompgrupp. Gästartist var Örjan Englund.
Söndagens avslutningsgudstjänst med underhållning av Anna-Lotta Larsson och Tegelsmora
kyrkokör.
Barnens hembygdsdag den 14 september. Vi hade som vanligt brödbak och pröva på
aktiviteter. Tyvärr var uppslutning väldigt låg då endast ett 20 tal personer gästade oss.

Brasafton den 11 oktober bjöd delar av Skalateatern på underhållning i en fullsatt
hembygdsgård.
Besökare under verksamhetsåret har uppgått till cirka 1500 personer.
Byggnads kommittén träffas på tisdagar under sommarhalvåret vid hembygdsgården för
arbete med renoveringar etc och framförallt med trevlig samvaro och gott fika!
Under året har bland annat en ny flaggstång satts upp och hänvisningsskyltar till
hembygdsgården. Uthuset vid Fattigstugan har rödfärgats och ett snörasskydd har satts upp på
hembygdsgården.
Arkivet har vi under året gåtts igenom och en inventarieförteckning har upprättats.

