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Tivedsdagen vid Hembygdsgården i Dammtorp 14 augusti 2011. 



 

Dagordning vid Tiveds Hembygdsförenings årsmöte fredagen den 16 mars 2012. 
 

 

 
1. Mötets öppnande. 
 

2. Godkännande av mötets utlysande. 
 

3. Val av årsmötesfunktionärer: -   mötesordförande  
       -   mötessekreterare 
       -   två protokolljusterare 
 

4. Fastställande av dagordning. 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 

6. Bokslut / Resultat och balansräkning. 
 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
  

8. Föredragning av revisorernas berättelse. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 

10. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter. 
 

11. Val av ordförande för verksamhetsåret 2012. 
 

12. Val av ordinarie styrelseledamöter. 
 

13. Val av styrelsens suppleanter. 
 

14. Val av revisorer och deras suppleanter. 
 

15. Övriga val:  -   Val av arkivarie (samlingsvårdare). 
    -   Val av studiekontaktombud. 
    -   Val av lotteriföreståndare. 
    -   Val av festkommitté. 
 

16. Val av ombud till Örebro läns hembygdsförbunds årsstämma. 
 

17. Val av valberedning. 
 

18. Fastställande av medlemsavgiften för 2013 (styrelsens förslag: oförändrad 50 kr per person). 
 

19. Rapporter. 
 

20. Övriga frågor (att anmälas vid årsmötets öppnande). 
 

21. Årsmötet avslutas. 
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Tips till våra medlemmar -  köp av vår förening 
          

  
 
 
 
 
 

 
Här kan Du beställa:  info@tivedshembygdsforening.se  eller  av ordförande 0584 - 47 40 79. 

Göte Hellmans häften 
 

TIVEDEN 
BYGD OCH MÄNNISKOR 

 
 

Del 1 - 11  75:-/st 
 

 Del 12  50:- 

Tiveds  
Hembygdsförenings 

 

ALMANACKA 2012 
 

”Tivedsbor vi minns” 
 
 

Kr. 100:- 



 
 

Verksamhetsberättelse 2011 
för Tiveds Hembygdsförening 

 
 
 
 

Styrelsemöten och medlemmar 
Under det gångna året har Hembygdsföreningens styrelse haft 6 protokollförda sammanträden. Med-
lemsantalet i föreningen var vid årets utgång 282 st. 
 
Aktiviteter 
I likhet med tidigare år har arbetskvällar arrangerats på tisdagarna vid Hembygdsgården. Hantverks/
stickcaféet har samlat ett antal damer i Slöjdstugan under såväl vår- som höstterminen. Snickarboden har 
också nyttjats av föreningsmedlemmarna för tillverkning av bland annat lotterivinster. Vi hälsar gärna 
flera, såväl nya som gamla medlemmar, välkomna att delta i dessa kvällar. 
 

Den första programpunkten för året var rårakefesten i februari - en alltid lika god tillställning! 
 

Föreningens årsmöte avhölls i Hembygdsgården fredagen den 11 mars. Åke Pettersson var ordförande 
och ledde med van hand förhandlingarna. 
 

Två filmkvällar, i samarbete med Tiveds IF, arrangerades i Åboholm. Vid vårens program gästades vi av 
Ingvar Björck, som med inlevelse läste ett antal dikter av Levi Karlsson, alias ”den Blyge”, samt Leif 
”Linus” Larsson som visade Lerbäcks hembygdsförenings film om miniatyrlandskapet i Råstena, skapat 
av Sven Wester. Vid höstens program visade Leif ”Linus” Larsson sin egen film, som spelades in vid 
2010 års Tivedsdag och kvällen avslutades med att Björn Palmqvist på ett trevligt och initierat sätt berät-
tade om sitt tidigare yrke som polis. 
 

I början av maj röjde några tappra medlemmar kyrkstigen mellan Åboholm och Tiveds kyrka. Veckan 
före midsommar var det så dags för årets Kyrkvandring på samma sträcka. Nils och Siv Johansson, möt-
te troget upp halvvägs, nära Finnolas, där de serverade härlig rabarberdricka, varm korv och kaffe. Trots 
ett ihärdigt dagsregn tog sig vandrarna, blöta från topp till tå, med gott mod fram till Sannerud där man 
deltog i högmässan i Tiveds kyrka. Efter högmässan inbjöd Tiveds församling till kaffe och härlig jord-
gubbstårta i församlingshemmet. Det smakade gott! 
 

Ett gäng flitiga medarbetare var vid flera tillfällen under våren sysselsatta med att hugga och rensa tö-
restubbar. Av dessa stubbar höggs törestickorna, som sedan nyttjades till årets tjärgrav på Tivedsdagen. 
Nämnas kan att den tjära, som framställdes på Tivedsdagen, också slutsåldes samma dag! Under tidig 
vår lades också ett nytt spåntak till oxvandringen bakom ladugårdslängan. Även scenvagnen fick nytt 
tak, då det gamla tjänat ut. 
 

Byavandringen i år gick från Hembygdsgården till Ykullen. Den utgjorde också vår förenings bidrag till 
Sköna Maj-programmet. Vår vandring leddes på ett utomordentligt sätt av Monica Bichis, som berättade 
initierat längs den gamla skolvägen mellan Dammtorp och Ykullen. Efter den branta uppförsbacken till 
Ykullens gårdar fick vandrarna njuta av en milsvid utsikt, innan vandringen fortsattes via den ännu icke 
helt förfallna Klarastugan till Asta Nilssons gård i Ykullen. Där i trädgården avslutades dagens vandring 
med att inta den medhavda matsäcken. (Klarastugan revs senare under hösten och är sedan december 
2011 ett minne blott.) 
 

Den 6 juni firades Nationaldagen vid Hembygdsgården. Sång och musik framfördes av kyrkokören i Ti-
veds församling. Det bjöds även på ett trevligt program med diktläsning av Rull Margareta Jakobsson 
och Ing-Britt Wiklund. Också detta år fick det goda kaffet och nationaldagsbakelsen avnjutas i skuggan 
på skolbyggnadens uteveranda. 
                      Forts. sidan 6  
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Foto: Gunlög Enhörning 
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Smått och gott 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byavandringen till Ykullen 

Rårakefest i Hembygdsgården Nationaldagen firas 

Nytt spåntak på Oxvandringen 

Ljuslyktor tillverkas i Snickarboden Mottagare av SHF:s hedersnålar 

Kyrkvandring med saft- o kaffepaus 

Törestickor huggs - tjärgraven tänds Försäljning av lotter till båtlotteriet 
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från hembygdsåret 2011 

Foto: Gunlög Enhörning 

Sommarputs i Heddastugan 

Keramiker i arbete 

Tivedspôjkera 

Pumpborrning 

Jultomtarna önskar GOD JUL!                       Milan ”Rose-Marie” tänds o kolbullar gräddas 

Arkivens Dag firas i Dammtorp Pröva-på-hantverk för de yngsta i Slöjdstugan 

Skäktning av lin 

Tändkulemotorn kollas 



Juli månad inleddes med allsång i Missionshuset i Tivedstorp. Tillsammans med Tivedspôjkera sjöngs  
såväl de gamla kända läsarsångerna som andra välkända melodier. Sedvanligt avslutades programmet 
med kaffe uppe i serveringen i Tivedstorp. 
 

Denna månad påbörjades också många olika förberedelser för Tivedsdagen, sensommarens stora evene-
mang. Ängarna till P-platsen putsades. Sommargillet ägnades åt att feja och putsa i och runt Hembygds-
gården. Under sommarveckorna bakades också ostkakorna - även i år på på 500 l mjölk! 
 

Föreningens största evenemang är Tivedsdagen, som går av stapeln vid Hembygdsgården andra sönda-
gen i augusti. Dryga 100-talet medlemmar är engagerade denna dag för att bjuda besökarna på genuint 
hantverk, musik och sång samt god förplägnad med hembakat bröd, smörgås med rökt Tivedsskinka och 
inte minst vår egen ostkaka, som traditionen bjuder. Föreningens egen försäljning av varm korv och 
svalkande dricka uppskattades också av besökarna. Många hantverk t.ex. linberedning, smide, tjärfram-
ställning, repslageri, pumpstockstillverkning, hyvling av takspån och båtbyggeri lockade också pub-
liken. Att mala mjöl på stenkvarn, färga garn, svarva, knyppla spets, tova, väva dukar och mattor samt 
att låta de yngsta få pröva på olika hantverk i Slöjdstugan var också begivenheter, som besökarna gärna 
följde och deltog i. De yngsta besökarna gladdes åt att få pröva lyckan vid fiskdammen. I skolsalen pre-
miärsåldes 2012 års Tivedsalmanacka. Där visades också lappteknik och borstbindning. Musikanter un-
der dagen var som alltid Tivedspôjkera. Besökarna bjöds också på en trevlig och informativ folkdans-
uppvisning av Norra Vätterbygdens folkdansgille samt ett trevligt sångframträdande av Systrarna K. Så 
avslutades dagen i god ordning med dragning i de olika lotterierna, inte minst båtlotteriet. 
 

Hembygdsföreningen deltog även i år med ett marknadsstånd på Sannerudsmarken i slutet av augusti. Vi 
bidrog också med parkeringsvakter under dagen samt sörjde för städning av bygatan vid dagens slut. 
 

I månadsskiftet september-oktober restes och kolades ännu en mila i föreningens regi. Årets mila döptes 
till ”Rose-Marie”. Lars Lejon var samordnare för allt arbete vid milan och hade lyckats engagera med-
hjälpare till såväl milarbetet som mathållningen för alla. Besöksdagen lockade 133 besökare till milan!  
Utöver programmet med Dan Andersson-dikter lästa av Ing-Britt Wiklund, allsång och sång av Tiveds 
kyrkokör, samt dragspelsmusik av Jonny Davidsson kanske också detta lockade den stora skaran av be-
sökare: ”Kurt Karlssons kulinariska kolbullar krönte kolmiledagen”. Kurt Karlsson tillsammans med 
sina barnbarn stekte kolbullarna på den nyanskaffade kokvagnen. Bredvid honom stod Helge Jakobsson 
och sålde varm korv med rykande åtgång från sin egen mobila kokvagn. 
 

I november var det åter dags för Arkivens Dag vars tema detta år var ”Konst”. Föreningens ordförande 
Ulla Carlsson och arkivarien Anita Karlsson, hade bjudit in ett antal lokala konstnärer och konsthantver-
kare att ställa ut i Hembygdsgården och i smedjan demonstrerade smeden Lars Lejon sin smideskonst. 
Bildspel med äldre fotografier ur föreningens arkiv visades också, och de gamla klippböckerna var också 
många intresserade av att bläddra i. I Hembygdsgårdens kök bjöds det på kaffe och hembakt bröd samt 
Anitas goda hemlagade pumpasoppor. 
 

Så avslutades året med ett besök av Snavlunda Hembygdsförening, som hade önskat få göra ett besök  
vid vår Hembygdsgård för att se på våra lokaler och hur vi arbetar i vår förening. 
 

Julfesten bjöd som vanligt på ett gott hemlagat julbord. Kvällen avslutades enligt traditionen med tomte-
besök, i år av inte mindre än tre tomtar, och julklappsbyte. 
 
Övrigt 
Föreningen har under året uppvaktat Lerbäcks hembygdsförening, 90 år, samt Tiveds IF, 80 år, vid deras 
jubileumsfiranden med vår egen almanacka för 2012. 
 

Föreningens hemsida är mycket uppskattad. Under kommande år kommer Sveriges Hembygdsförbund 
att presentera en ny hembygdsportal. Landets hembygdsföreningar har året på sig att arbeta om sina si-
dor enligt den nya modellen. 
 

Ännu en årsalmanacka har sammanställts av föreningen. Temat för 2012 års almanacka blev ”Tivedsbor 
vi minns”. Av årets upplaga finns ännu ett fåtal ex kvar till försäljning. 
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Sveriges Hembygdsförbunds utmärkelse ”Hedersnål med lagerkrans” tilldelades i år Asta Nilsson, Gun  
Karlsson, Agne Stenström och Lars Lejon vid Örebro läns Hembygdsförbunds årsstämma 14 maj i Lin-
desberg. 
 

Föreningens ordförande medverkade i juli månad med information om vår förening vid Släktforskarda-
garna i Tivedstorp. 
 

Hembygdsföreningen inbjöds också att delta i förberedelsearbetet med en ny ledkarta för Tiveden med 
omnejd. Ett korrektur till den nya kartan har granskats av styrelsen, som också sammanställt och lämnat 
synpunkter på detta material. 
 
Slutord 
Styrelsen vill till sist tacka alla för god medverkan och gott samarbete under det gångna året och hoppas 
på lika god uppslutning även under kommande år! 

 
Dammtorp 23 januari 2012 
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Styrelse m fl 2011 
 

Ordförande    Ulla Carlsson 
Vice ordförande   Björn Palmqvist 
Kassör     Regina Gustafsson 
Sekreterare    Gunlög Enhörning 
Ordinarie ledamöter  Runar Adamsson, Arne Andersson, Nils Johansson, 

 Tage Johansson, Lars Lejon, Rose-Marie Lejon 
Suppleanter    Magnus Enhörning, Rolf Jakobsson, 
      Kjerstin Johansson, Siv Johansson, Björn Palmqvist 
 

Revisorer    Anders Carlsson, Klas Wiklund 
Revisorssuppleanter  Leif Unosson, Ingemar Wikenros 
 

Arkivarie    Anita Karlsson 
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Postadress E-post      Telefon ordförande 
Tiveds Hembygdsförening info@tivedshembygdsforening.se   Ulla Carlsson 
Sanneruds bygata 32        0584 - 47 40 79 
695 97  TIVED Hemsida     Telefon Hembygdsgården 
Postgiro www.tivedshembygdsforening.se 0584 - 47 20 45 
92 60 53-0 
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 16/3 Årsmöte i Hembygdsgården i Dammtorp kl.  19.00 
 

 5/4 Filmafton i Åboholm  i samarbete med Tiveds IF kl.  19.00 
 

 19/5 Byavandring vid Sävsjöfallet - Kaffe i Bakstugan kl.  15.00 
 

 6/6 Nationaldagen firas vid Hembygdsgården i Dammtorp kl.  15.00 
 

 17/6 Kyrkvandring från Tivedstorp till Tiveds kyrka kl.  09.00 
 

 30/6 Läsarsånger - Allsång i Missionshuset i Tivedstorp kl. 15.00 
 

 10/7 Sommarfejning vid Hembygdsgården i Dammtorp kl. 17.00 
 

 12/8 Tivedsdagen vid Hembygdsgården i Dammtorp kl.  10 - 16 
 

 7/9 Rårakefest vid Hembygdsgården i Dammtorp kl. 18.00 
 

 5/10 Filmafton i Åboholm i samarbete med Tiveds IF kl. 19.00 
 

 10/11 Arkivens Dag i Hembygdsgården i Dammtorp kl.  11 - 15 
 

 7/12 Julfest med julklappsbyte i Hembygdsgården 
  I Dammtorp kl.  19.00 
 
 

����    
 

  

 2013 
 15/3 Årsmöte i Hembygdsgården i Dammtorp  kl.  19.00 
 

 

Varje tisdag är det arbetskväll kl 17.00 i Hembygdsgården i Dammtorp. 
Alla är välkomna, det finns alltid något att göra för var och en! 

 

www.tivedshembygdsforening.se 


