
 

Tiveds Hembygdsförening kallar till 
 

ÅRSMÖTE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredagen den 18 mars 2016 kl. 19.00 
 i Hembygdsgården i Dammtorp 

 
  Årsmötesförhandlingar - Dagordning för årsmötet på sidan 2 

 

   Servering - Musik av Tivedspôjkera 
 

 
 

  Styrelsen 

Smedjan vid Hembygdsgården 

 



 

Dagordning vid Tiveds Hembygdsförenings årsmöte fredagen den 18 mars 2016. 
 
 
 
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. 
 

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 2016. 
 

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 2017 (Styrelsens förslag: oförändrad avg. 75 kr per person). 
 

19. Rapporter. 
 

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

21. 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 

 
 

Vi fortsätter utför- 
säljningen av samt-

liga kvarvarande 
häften i serien till 

 

REAPRISET  
20:- /st. 

TIVEDS 
HEMBYGDSGÅRD 

 
Detta häfte är en beskriv-

ning i text och bild av 
samtliga byggnader 

vid Hembygdsgården. 
 

I häftet finns uppgifter om 
byggnadernas ursprung-
liga plats, när de flyttats, 

renoveringar m.m. 
 

Kr. 20:- 
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Forts. sidan 6  

Verksamhetsberättelse 2015 för Tiveds Hembygdsförening. 
 

Styrelsemöten och medlemmar 
Under det gångna året har Hembygdsföreningens styrelse haft 7 protokollförda 
sammanträden. Antal medlemmar 2015 är 292, varav 11 är nya medlemmar för 
året. 
 
Aktiviteter 
Arbetskvällar i Slöjdstugan har genomförts i likhet med tidigare år. Hantverks- 
och stickcafé har också arrangerats såväl under vår- som hösttermin. 
 
Programverksamhet 
Under året har föreningen bjudit på ett rikhaltigt program för såväl medlemmar 
som för gäster till Hembygdsgården. Nedan följer en kortare redovisning: 
 

Årsmötet hölls i Hembygdsgården 20 mars med 45 personer närvarande. Som 
mötesordförande tjänstgjorde Charles Swenson, Laxå. Efter förhandlingarna ser-
verades smörgåstårta och till kaffet bjöd Tivedspôjkera på trivsam musikunder-
hållning. 
 

Vårens filmafton arrangerades i Åboholm 2 april. Då visade Göran Alm och 
Björn Obenius en film, som de spelat in under programmet ”Läsarsånger - 
Allsång i Missionshuset i Tivedstorp” 2014. 52 personer deltog denna kväll. 
 

Nationaldagen firades traditionellt i Dammtorp 6 juni. Samtidigt förärades också 
Monica Albertsson, Stensjön, Monica Bichis, Ykullen, Regina Gustafsson, 
Askersund samt Tommy Callmyr, Kampetorp, Hembygdsförbundets hedersnål 
med lagerkrans för förtjänstfullt arbete i vår Hembygdsförening. Vackert väder, 
diktläsning av Kerstin Jakobsson och musik av Tivedspôjkera från scenvagnen 
skapade fin stämning denna dag. Kaffe och nationaldagsbakelser serverades i 
skolsalen. Deltagarantal: 80 personer. 
 

Familjedag vid Åboholm - ett samarrangemang med Tivedsbygdens LRF-avdel-
ning m.fl. gick av stapeln 14 maj. Även i år svarade Hembygdsföreningen för 
kaffeservering samt sålde bland annat grillkol från vår egen mila och Tivedshäf-
ten m. fl. egna skrifter. Deltagarantal: egna funktionärer ett 15-tal. Besökssiffran 
beräknades till omkring 600 personer. 
 

11 juli arrangerades Läsarsångerna vid Tivedstorps missionshus. Stor sångglädje 
tillsammans med Tivedspôjkera är ett signum för det här programmet! Lotter 
såldes också, där avkastningen oavkortat går till underhåll av Missionshuset och 
med såväl blomsterarrangemang som annat smått och gott som vinster. Lotteriet 
är ett nöjsamt pausinslag i programmet. Avslutningsvis intogs gemensamt kaffe 
uppe i Tivedstorp. Deltagarantal: 43 personer. 
 

Under våren och försommaren höggs töreveden till tjärgraven, som skulle tändas 
på Tivedsdagen. Även kolmileved sågades och staplades upp för torkning till 
höstens mila. I början av juli var det också dags för det stora ostkakebaket. Ost-
kakan har kommit att bli ett signum för Tivedsdagen senare i augusti. Till förbe-
redelserna inför Tivedsdagen hör också iordningställandet av parkeringsplatser-
na på grannfastigheten. Ett avtal med fastighetsägarna betydde att vi detta år 
kunde röja sly och vegetation på dessa ängar på ett genomgripande sätt. Detta 
arbete utfördes i månadsskiftet juli - augusti. 
 

Tivedsdagen gick av stapeln söndagen den 9 augusti. Runt omkring, och inne i 
de olika byggnaderna på hembygdsgården, bjöds på alla de traditionella hantver-
ken och aktiviteter på en Tivedsdag. Hemlagad ostkaka, smörgås och hembakat 
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Foto: Gunlög Enhörning 

 
 

Nationaldagen 
firas med 
medaljut- 

delning och 
nationaldags-

bakelse. 

I år vann inte Tived dragkampen trots ett 
kämpaglatt lag, men vänta bara …. 

På försommaren hugger våra duktiga 
”gubbar” den töreved, som skall bli 

tjärgrav och senare ge förnämlig tjära. 
 

Då skall även förra årets mila tömmas. 
Grillkolet fylls i säckar för att senare 

säljas av Hembygdsföreningen. 

När hösten kommer är det åter dags för ny mila, många dryga ar-
betspass och givetvis en trivsam kolmiledag med många besökare 
som givetvis vill smaka Kurts goda kolbullar! Hela milarbetet filmas 

också till den kommande Tivedsfilmen med beräknad premiär 2017. 
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Foto: Gunlög Enhörning 

Två ”eldsjälar” vid   
Missionshuset i 
Tivedstorp ... 

Årets 
höjdpunkt 

 

TIVEDSDAGEN 

Här visas linarbete. 
Pump- 

borrning 
och 
rep- 

slagning. 

Blomster- 
glädje 

 

och 
 

utställning 
av snidade 

fåglar. 

Eka i lärkträ - 
den förnämliga  
högsta vinsten 
i båtlotteriet. 

Årets underhållare var 

HÖNSA-KARIN & Co. - 
fem frodiga fruntimmer 
med fötterna i myllan. 

Det skall börjas i 
tid - unga 

Elin Vettebrand 
sjunger till- 

sammans med 
Tivedspôjkera. 

Enklare 
slöjdarbete 
för barn är 
alltid upp-

skattat. 

med rårakefest och ljusfest vid 
hembygdsgården.  

Så går året 
mot sitt 
slut….. 

Trubaduren Håkan Isacsson underhåller med sång, spel o historier. 
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bröd serverades på gårdens veranda. Varm korv och läsk fanns också att tillgå. 
Under dagen varvades de olika aktiviterna med blandad underhållning från sce-
nen; musik av Tivedspôjkera och av Hönsa-Karin & Co. - ”fem frodiga fruntim-
mer med fötterna i myllan”, som roade publiken med historier och både glada 
och burleska visor. Norra Vätterbygdens folkdansgille fick avsluta underhåll-
ningen med ett uppskattat och trevligt dansprogram samt en presentation av de-
ras olika dräkter. I år fanns två nya utställare. Den ene var träsnidaren Rolf Barr, 
Skövde, som visade upp ett antal vackra handsnidade och målade fåglar. Vid 
hans bord fördes många samtal och noteringar om fågellivet i våra bygder. Ute 
på tunet fanns den andra nya för året, Björklins timmerhus från Motala, som vi-
sade prover på paneler, listverk och trägolv. I Slöjdstugan bjöd föreningens hant-
verksdamer på enklare slöjdarbete för barn. Denna barnaktivitet ger även de 
yngsta stor glädje den här dagen. Tivedsdagen avslutas alltid med dragning av 
de hemliga vinsterna i tombolalotteriet samt dragningen i det årliga båtlotteriet, 
där högsta vinsten utgörs av en förnämlig eka i lärkträ, tillverkad av Rolf Jakobs-
son, Sannerud. Det genuina hantverket som föreningen visar upp och demonstre-
rar på Tivedsdagen, har skapat ett mycket gott renommé vida omkring. Dagen 
besöktes av drygt 1000 personer. 
 

11 september vankades årets Rårakefest vid Hembygdsgården. Det gräddades 
rårakor på tre olika spisar, och gästerna kunde den här kvällen låta sig väl smaka 
av såväl rårakor som knaperstekt fläsk. Antal deltagare: 44 personer. 
 

Kolmilearbetet i år bestod av såväl tömning av fjolårets mila under våren som 
resande av ny mila under hösten. I mitten av oktober restes, risades och stybba-
des milan. Den tändes 13 oktober och döptes till Regina. En besöksdag arrange-
rades 17 oktober. Dryga 60-talet besökare kom på besök för att uppleva stäm-
ningen kring milan och för att smaka på Kurt Karlssons goda kolbullar. 19 okto-
ber var det dags att stybba ner milan och dagen efter städades milplatsen och så 
var kolmilearbetet avslutat för denna gång. 
 

Den 2 oktober var det dags för den magiska ljusfesten. Marschallerna lyste upp 
Lomsjön och en stor skara besökare lockades till Dammtorp denna underbara 
kväll. Vädrets makter bjöd på en rosaskimrande himmel och marschallerna i och 
runt sjön förgyllde hela arrangemanget. Varm korv och läsk serverades vid sjö-
kanten och plötsligt hördes i mörkret kulerskan, Lovisa Larsson, Tivedstorp, 
från sjöstranden med sina lockrop och det spännande sättet att locka på sin bo-
skap. Så följde kaffe och smörgås uppe i den gamla skolsalen i hembygdsgår-
den. Salen fylldes till sista plats och där underhöll trubaduren Håkan Isacsson, 
Hampetorp, med ett mycket uppskattat och trivsamt visprogram. Han kunde 
även skapa stor glädje med ett antal historier från egna upplevelser, såväl som en 
stor mängd trivsamma historier ur ”det vardagliga livet” i största allmänhet. 
 

Året avslutades med julfesten - som i år framflyttades en dag till lördagen 5 dec. 
p.g.a. stormen Helga - ett vackert Luciaspel, gott julbord, tomtebesök och julklappsbyte. 
Antal deltagare: 50 personer som vågade sig ut på vägarna efter stormen.  
 

Övrigt 
Almanackan 2016 med temat ”Gamla tider i Tived” premiärsåldes på årets 
Tivedsdag. Upplagan är så gott som slutsåld. 
 

Hembygdsföreningen har deltagit i Sannerudsmarken 29 augusti och julmark-
naden vid Sockenstugan, Bodarnesjön 6 december. 
 

Föreningen har under året varit representerad i Laxå kommuns kommunbygde-
råd, Rötter i Tiveden, LRF i Åboholm, Sköna Maj och Naturvårdsrådet för Tive-
dens Nationalpark. Studieförbundet Vuxenskolan har varit samarbetspartner 
även detta år. På den egna hemsidan har det också gått att följa föreningens 
verksamhet. 



Slutord 
Till sist framför styrelsen 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 föreningens arbete och program uppskattas av såväl 
medlemmarna i föreningen som de många besökarna till vår Hembygdsgård! 
 

 

Dammtorp 19 januari 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Styrelse m. fl. 2015 

 
   Ordförande   Ulla Carlsson 
   Vice ordförande  Björn Palmqvist 
   Kassör   Regina Gustafsson 
   Sekreterare   Gunlög Enhörning 
   Ordinarie ledamöter Runar Adamsson, Tommy Callmyr, 
       Nils Johansson, Lars Lejon, Rose-Marie Lejon 
   Suppleanter   Magnus Enhörning, Kjerstin Johansson, 
       Siv Johansson, Roland Karlsson. 
       Birgitta Stenström 
 
   Revisorer   Klas Wiklund, Claes Bohlin 
   Revisorssuppleanter Leif Unosson, Lennart Eriksson 
 
   Arkivarie   Anita Karlsson 
   IT-ansvarig   Rolf Adamsson 
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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 
PlusGiro www.tivedshembygdsforening.se 0584 - 47 20 45 
92 60 53-0 www.hembygd.se/tived 

 

Svampillustrationerna är tecknade av 
Janne Nilsson, som under åren 1963 - 2002  

var tecknare på Nerikes Allehanda. 
 

Motiven i årets verksamhetsberättelse 
ingick i en svampkarta 1980. 

 

Tiveds Hembygdsförening framför 
ett varmt tack till Janne Nilsson, 

för att vi fått använda dessa bilder 
i årets verksamhetsberättelse. 

Ett jubileumsår för 
Hembygdsrörelsen såväl lokalt, 

regionalt som på riksnivå! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M   2 0 1 6 
 
 

 18/3 Årsmöte i Hembygdsgården i Dammtorp kl.  19.00 
  

 24/3 Filmafton i Åboholm - Filmen om ”Valle i koja”  

  visas av Alf Fransson och Anders Gustavsson kl.  19.00 
  

 5/5 Familjedag i Åboholm samt Veterantraktorträff. 
  Samarrangemang: Tivedsbygdens LRF-avdelning, 
  Tiveds IF och Tiveds Hembygdsförening. 
  Ingår i Sköna Maj-programmet. kl. 13 - 17 
  

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

 9/7 Läsarsånger - Allsång i Missionshuset i Tivedstorp kl. 18.00 
   

 14/8 Tivedsdagen vid Hembygdsgården i Dammtorp kl.  10 - 16 
  

 Sept. Mildag planeras under månaden med rårakor, kol-   
  bullar m.m. Se vidare annonsering för detta program! 
 

 14/10 Ljusfest i höstmörkret vid Hembygdsgården i Dammtorp  kl.  19.00 
  

 2/12 Julfest med julklappsbyte i Hembygdsgården 
  i Dammtorp. OBS! Obligatorisk förhandsanmälan: 

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

 

 2017 
 17/3 Årsmöte i Hembygdsgården i Dammtorp  kl.  19.00 

 

             Föreningen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. 

 
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 
info@tivedshembygdsforening.se 


