
 

Tiveds Hembygdsförening kallar till 

 
 

ÅRSMÖTE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fredagen den 14 mars 2014 kl. 19.00 
 i Hembygdsgården i Dammtorp 

 
 

  Årsmötesförhandlingar - Dagordning för årsmötet på sidan 2 
 

   Servering - Musik av Tivedspôjkera 
 

 
 

  Styrelsen 

Inför årets Tivedsdag målade Gun Germer sin egen minnesbild av Fagertärn med de röda näckrosorna 
som fond i vår nyrenoverade scenvagn vid Hembygdsgården. 



 

Dagordning vid Tiveds Hembygdsförenings årsmöte fredagen den 14 mars 2014. 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
 

2. Godkännande av mötets utlysande. 
 

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

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 ev. arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt ev. andra ersättningar 
 

11. Val av ordförande för verksamhetsåret 2014. 
 

12. Val av ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren. 
 

13. Val av styrelsens suppleanter för de två nästkommande verksamhetsåren. 
 

14. Val av två revisorer och deras suppleanter för nästkommande verksamhetsår. 
 

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 om högst tre personer varav en sammankallande. 
 

18. Fastställande av medlemsavgiften för 2015 (styrelsens förslag: 75 kr per person). 
 

19. Stadgeändring - rekommendation från Sveriges Hembygdsförbund till en modernisering av äldre 
 lokala föreningsstadgar. Det nya stadgeförslaget finns tillgängligt på föreningens hemsida och kan 
 även telefonbeställas av ordf. 0584-474079. 
 

20. Rapporter. 
 

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

22. Årsmötet avslutas. 
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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 2014 
 

”Hantverk i Tived” 
 
 

Kr. 100:- 
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Verksamhetsberättelse 2013 
 

för Tiveds Hembygdsförening 
 
 

Styrelsemöten och medlemmar 
 

Under det gångna året har Hembygdsföreningens styrelse haft 8 protokollförda sammanträden. Under 
året har 39 nya medlemmar registrerats i föreningen! Slutsiffran för årets medlemsantal kan därmed 
summeras till 305 st. 
 

Aktiviteter 
 

På tisdagskvällarna har arbetskvällarna som vanligt varit välbesökta. Många hantverk och sysslor vid 
Hembygdsgården utförs på dessa kvällar, som alltid avslutas med en gemensam och trivsam kaffestund. 
Varannan vecka under vår och höst samlas också ett antal damer till hantverks- och stickcafé. I vävsto-
larna vävs bl. a. många fina dukar och trasmattor. 
 

Programverksamheten har under året bjudit på ett rikt urval av olika arrangemang. Nedan följer en kort 
rapport från årets verksamhet: 
 

- Årsmötet hölls i Hembygdsgården med 46 deltagare och med Charles Swenson, Laxå, som mötesord-
förande. 

 

- Filmaftnar arrangerades även detta år tillsammans med Tiveds IF i Åboholm. Vid vårens program vi-
sade Leif ”Linus” Larsson filmer från 1970-talet: Fårklippning i Ykullen, Tjärdalen i Dammtorp och 
Åboholms kvarn. Dessa filmer hade tillvaratagits av Ingemar Karlsson, Dölpan, Aspabruk, och för 
bearbetning med layout och redigering till DVD-format har Alf Fransson, Åsbro, bistått föreningen 
med ett förnämligt arbete! Vid höstens filmafton visades den ”Helikopterfilmade” Sannerudsmarken 
2013 samt filmen, som Ture Wedin spelade in under Örebro Läns Hembygdsförbunds årsstämma i 
Åboholm 2013. Tillsammans besöktes årets filmaftnar av drygt 100 personer. 

 

- I början av maj arrangerade Tivedsbygdens LRF-avdelning i samarbete med bl. a. Tiveds Hembygds-
förening en Veterantraktorträff i Åboholm. Vår förening ansvarade för kaffeserveringen. Under dagen 
infann sig mellan 5-700 besökare till arrangemanget. 

 

- Den 11 maj var Tiveds Hembygdsförening värd för Örebro Läns Hembygdsförbunds årsstämma i 
Åboholm. Landshövding Rose-Marie Frebran, Örebro, ledde dagens förhandlingar och delade även ut 
årets utmärkelser ”Hedersnål med lagerkrans” till förtjänta medarbetare inom Hembygdsrörelsen. Från 
vår förening mottog Arne Andersson, Rolf Jakobsson, Anita Karlsson, Rose-Marie Lejon, Linnea Ur-
berg och Björn Palmqvist denna utmärkelse. På eftermiddagen arrangerades utflykter dels till Tiveds-
torp med musikunderhållning av Hässleby-Anders och dels till Hembygdsgården i Dammtorp med or-
tens egen komiker Patrik Larsson som underhållare. Årsstämman besöktes av 129 personer, varav 98 
ombud samt 30 föreningar. 

 

- Nationaldagen firades traditionellt vid vår Hembygdsgård i Dammtorp. Kaffe och nationaldagsbakelse 
serverades till ett 70-tal gäster. 

 

- Kyrkvandringen i år gick från vår Hembygdsgård i Dammtorp till Tivedstorps Missionshus. Efter 
gudstjänsten bjöd Tiveds församling på kaffe och sommartårta. 34 personer deltog i arrangemanget. 

 

- I slutet av juni sjöngs det Läsarsånger tillsammans med Tivedspôjkera i Tivedstorps missionshus. Till 
den unisona sången bidrog också Kyrkokören i Tived. Programmet lockade 37 deltagare avslutades 
med gemensamt kaffe i Tivedstorp. 

 

- 18 juli var Tiveds Hembygdsförening ansvarig för en byavandring, som ingick som delprogram i årets 
upplaga av Rötter i Tiveden. Vår byavandring ägde rum i byn Kråkvattnet och leddes av Sune Gustafs-
son, född och uppvuxen i en av byns gårdar. Inte mindre än ett 50-tal personer, många med egna fa-
miljeanknytningar till gårdarna i Kråkvattnet, mötte upp och lyssnade intresserat under vandringen. 
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Forts. sidan 6  



Foto: Gunlög Enhörning 
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Hänt under 

Kolmilegänget har tagit sig an töm-
ningen av föregående års mila. 

 

Diktläsning bjöd 
Margareta och Ingbritt 

på när vi firade Nationaldagen. 
 

Vårt ”eget huskapell” 
Tivedspôjkera underhåller ofta. 

 

Sommarens byavandring 
gjordes i samarbete med 
Rötter i Tiveden uppe i  

Kråkvattnets by. Guide var 
Sune Gustafsson, barnfödd i byn. 
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hembygdsåret 2013 

Foto: Gunlög Enhörning 

Årets Kyrkvandring gick från Hembygdsgården i 
Dammtorp till Missionshuset i Tivedstorp. Tiveds 
församling bjöd på sommartårta i det gröna efter 

Gudstjänsten. 
 

Traktens konstnärinnor Britt-Marie Dahlberg 
och Gun Germer målade vackra motiv på såväl 
de lokala vägräckena som i vår egen scenvagn. 

 

Hösten inleddes med Rårakefest - Siv och Ulla  
gräddade rårakor ute på altanen. 

Ett nytt program för året blev  
”Ljusfest i höstmörkret” då bl. a. tända 
marschaller sattes ut i sjön, Mona och 
Margareta ”kulade” och 125 personer 
mötte upp denna höstkväll i Dammtorp! 



- Sommarveckorna fylldes av olika aktiviteter. Töreved höggs till den kommande tjärgraven, ostkakor 
bakades till årets Tivedsdag, det fejades och putsades i de olika byggnaderna vid Hembygdsgården. 
Att hålla ”ordning på torpet” såväl inom- som utomhus är ett drygt arbete, som duktiga föreningsmed-
lemmar oförtrutet hjälps åt med. Vår scenvagn blev också nyrustad och fick en stilig fondmålning av 
Tivedskonstnärinnan Gun Germer. 

 

- Kolmilearbetet är ett sotigt och krävande arbete under året. På våren tömdes fjolårets mila och kolet 
knackades och fylldes i säckar för senare avsalu. Senare under hösten restes och kolades en ny mila. 
Detta kolmilearbete uppskattades till 150 dagsverken. Kolmilearbetet pågår dygnet runt under en dryg 
veckas tid och våra ”kolare” är värda stor beröm för detta jobb! En särskild mildag arrangerades också 
för besökare med servering av härliga kolbullar och med en trivsam stämning och goda diskussioner 
runt kolmilan. Denna dag lockade ett 60-tal besökare. 

 

- Årets Tivedsdag blev trots ett ihärdigt regnande under dagen ett förhållandevis välbesökt arrange-
mang. Enligt traditionen bjuds besökarna på ett rikhaltigt program, där de förutom att se på även in-
bjuds att pröva på många av de olika hantverken. I skolsalen visades en bildutställning från Kråkvatt-
nets by och där premiärsåldes även 2014 års almanacka, som fått devisen ”Hantverk i Tived”. Aktivi-
teterna för barn ”Pröva-på-hantverk” i Slöjdstugan och fiskdammen vid Loftboden blir alltid lika upp-
skattade för de yngsta besökarna. Servering av kaffe, smörgåsar, kaffebröd, ostkaka, läsk och varm 
korv kunde genomföras trots regnvädret. Norra Vätterbygdens Folkdansgille var även detta år engage-
rade och lyckades framföra sitt program i det stundom allt för våta gräset. En välkänd gästartist, drag-
spelsvirtuosen Roland Cedermark, som inbjudits till vår Tivedsdag, bjöd på ett mycket uppskattat vis-
program. Dagens besökare summerades till ca 900 personer förutom det hundratal medarbetare, som 
ser till att dagen blir ett förnämligt arrangemang! Stort tack till alla dessa medhjälpare! 

 

- I slutet av augusti var föreningen representerad på Sannerudsmarken dels med ett lotteristånd och dels 
med personal till parkeringen. Ett 20-tal medlemmar var engagerade denna dag. 

 

- Ett trevligt höstprogram är Rårakefesten. Dryga 40-talet personer kom till Hembygdsgården för att äta 
rårakor med fläsk och för att lyssna på trivsam underhållning av Björn Palmqvist och Hässleby-
Anders. 

 

- Ett nytt programinslag prövades i oktober månad ”Ljusfest i höstmörkret”. Kvällen inleddes med en 
tipspromenad i väntan på skymningen. Medlemmar i föreningen hade förberett och placerat ut ett stort 
antal flytande marschaller i Lomsjön för att dessa med sitt sken skulle skapa stämning för arrange-
manget vid sjökanten. Och plötsligt i kvällsmörkret hördes kulning från båda sidornas skogshöjder ut-
med sjön. Det var Mona Bok och Rull-Margareta Jakobsson, som bjöd på denna kulning, vilken hördes 
vida runt sjön. Senare under kvällen avslutades programmet med kaffe och smörgås inomhus och ett 
trivsamt visprogram framfört av sångerskan Eva Gisslén-Ståhl. Ett drygt 125-tal besökare uppskattade 
detta första försök till ett nytt höstprogram. 

 

- Året avslutades traditionellt med julfest, gott och välsmakande julbord, tomtebesök och julklappsbyte. 
I många år har vi ej lyckats ordna ett Luciaspel den här kvällen. Men i år återupptogs Luciaspelet av en 
sällan skådad skara med Lucia, tärnor, stjärngossar och pepparkaksgubbar. Det var nog många i publi-
ken, som knappast kunde känna igen sin egen förenings styrelse! 

 Vädrets makter var inte nådiga den här dagen. Ca 30 cm nysnö kom på några timmar. Oplogade vägar 
långt fram på eftermiddagen gjorde att ett 15-tal personer lämnade återbud och ej vågade sig ut i trafi-
ken. Varning för väglaget utfärdades också över radio och TV-kanaler. Det rådde stort trafikkaos i om-
givningen - men slutet gott, allting gott! 

 
 
Övrigt 
 

Två föreningsmedlemmar, Märta Jakobsson och Brita Aldén, har uppvaktats av föreningen på sina 100-
årsdagar. 
 

Föreningen har i jultid medverkat vid ett flertal julmarknader i omgivningen. 
 

Tiveds Hembygdsförening har under året varit representerad i Laxå kommuns kommunbygderåd, Rötter 
i Tiveden, LRF i Åboholm, Sköna Maj och Naturvårdsrådet för Tivedens Nationalpark. 
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Slutord 
 

Till sist vill styrelsen framföra ett stort tack till alla för god medverkan, för gåvor till föreningen och för 
ett gott samarbete under året. Vi gläder oss också åt att föreningen har lockat så många nya medlemmar 
och hoppas på god uppslutning även kommande år! 
 

 

Dammtorp 20 januari 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Styrelse m fl 2013 
 

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

 Lars Lejon, Rose-Marie Lejon 
Suppleanter    Magnus Enhörning, Rolf Jakobsson, 
      Kjerstin Johansson, Siv Johansson, Roland Karlsson 
 

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 www.hembygd.se/tived 

 
Detta häfte bygger ursprungligen på en samman- 
ställning av uppgifter, som gjordes av Britta och 
Gunnar Klippås fram till år 2002. 
 

Hembygdsföreningen har därefter kompletterat 
med uppgifter från äldre protokoll och handlingar 
samt med aktiviteter och arbeten, som fortlöpande 
utförts vid Hembygdsgården. 
 

Senaste upplagan, kompletterad med såväl text 
som foton på alla byggnader, utkom april 2013. 
 

Häftets pris är 30:- och kan beställas via vår hem-
sida eller per telefon till ordförande. 
 

Adresser och telefonnummer se nedan! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M   2 0 1 4 
 

 

 14/3 Årsmöte i Hembygdsgården i Dammtorp kl.  19.00 
 

 17/4 Filmafton i Åboholm  i samarbete med Tiveds IF kl.  19.00 
 

 24/5 Byavandring Perstorp - Nybygget. Ingår i Sköna Maj-progr. kl.  14.00 
 

 29/5 Samarrangemang med Tivedsbygdens LRF-avd.: 
  Veterantraktorträff i Åboholm. Ingår i Sköna Maj-progr. kl. 13 - 17 
 

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

 15/6 Kyrkogårdsvandring vid Tiveds kyrka. Programmet inleds kl. 11.00 
  med Gudstjänst i kyrkan. Därefter, ca 12.00, guidad vand- 
  ring på kyrkogården samt lunch i församlingshemmet.  
 

 4/7 Läsarsånger - Allsång i Missionshuset i Tivedstorp kl. 18.00 
 

 8/7 Sommarfejning vid Hembygdsgården i Dammtorp  
  samt Informationsmöte angående årets Tivedsdag kl.  17.00 
 

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

 12/9 Rårakefest vid Hembygdsgården i Dammtorp kl. 18.00 
 

 3/10 Ljusfest vid Hembygdsgården i Dammtorp  kl.  19.00 
 

 24/10 Filmafton i Åboholm i samarbete med Tiveds IF kl. 19.00 
 

 5/12 Julfest med julklappsbyte i Hembygdsgården 
  i Dammtorp. OBS! Obligatorisk förhandsanmälan: 

  tel. 0584 - 47 40 79 el. 47 30 66. kl.  18.00 
 
 

 

 2015 
 20/3 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   -   www.hembygd.se/tived 


