
Tiveds Hembygdsförening kallar till 

 

ÅRSMÖTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredagen den 17 mars 2017 kl. 19.00 
 i Hembygdsgården i Dammtorp 

 
Årsmötesförhandlingar - Dagordning för årsmötet på sidan 2 

 

Servering - Musik av Tivedspôjkera 

 
 

Styrelsen 

Nationaldagen firas vid Tiveds Hembygdsgård 2016. 
Högtidstal av Regionstyrelsens ordf. Marie-Louise Forsberg Fransson, Region Örebro län, t.v. 

Övriga fr. v. mottagare av Sveriges Hembygdsförbunds hedersnål med lagerkrans: 
Sven-Olof Wärn, Catrina Wärn, Ing-Britt Wiklund, Klas Wiklund och Roland Karlsson. 



 

Dagordning vid Tiveds Hembygdsförenings årsmöte fredagen den 17 mars 2017. 
 
 
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 2017. 
 

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 2018 (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 
utförsäljningen 

av samtliga 
kvarvarande 

häften i serien 
till 

 

REAPRISET  
20:- /st. 

 

Säljs även i Tiveds handel. 

 

Årtal att minnas 
om bebyggelsen vid 

Hembygdsgården i Dammtorp. 
 

I häftet finns bilder på samtliga 
byggnader samt uppgifter om 

byggnadernas ursprungliga plats, 
när de flyttats, renoveringar m.m. 

 

Kr. 20:- 

 TIVEDS 
HEMBYGDSGÅRD 

Linnea Urbergs skrift, som innehåller 
ett antal intressanta intervjuer med per-

soner i Tiveden, har länge varit slut-
såld. Den stora efterfrågan har gjort, att 

det nu finns en nytryckt upplaga till 
försäljning. 

 

Häftets pris är Kr. 100:- 
 

Beställ via vår hemsida, per telefon till 
ordförande eller köp i Tiveds handel. 
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Forts. sidan 6  

 

Verksamhetsberättelse 2016 för Tiveds Hembygdsförening. 

 
Styrelsemöten och medlemmar 
Under det gångna året har Hembygdsföreningens styrelse haft 9 protokollförda 
sammanträden. Antal medlemmar 2016 är 311 varav 20 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 
Årets programverksamhet för såväl medlemmar som gäster till hembygdsgården har 
under året varit rikhaltig.  
 

Årsmötet hölls i hembygdsgården 18 mars med 48 personer närvarande. Mötesord-
förande var Charles Swenson, Laxå. Efter förhandlingarna serverades smörgåstårta 
och till kaffet bjöd Tivedspôjkera på trivsam musikunderhållning. 
 

Vårens filmafton arrangerades i Åboholm 24 mars. Då visade Alf Fransson och An-
ders Svensson filmen ”Valle i koja” samt kortfilmerna ”Gården Dampetorp” och 
filmen om ”den sjungande bonden Bertil Boo”. 120 personer hade mött upp denna 
kväll. 
 

Nationaldagen firades i Dammtorp 6 juni. Regionstyrelsens ordförande, Region 
Örebro län, Marie-Louise Forsberg Fransson hade bjudits in att hålla dagens hög-
tidstal. Hennes tal beskrev på ett informativt sätt våra trakters historia och utveck-
ling. Hon fick även tillsammans med föreningens ordförande och vice ordförande 
dela ut Hembygdsförbundets hedersnålar med lagerkrans för förtjänstfullt arbete i 
föreningen. Roland Karlsson, Ing-Britt och Klas Wiklund, Catrina och Olle Wärn 
fick motta dessa nålar. Marie Lyhammar, som var bortrest denna dag, fick motta sin 
nål vid ett senare tillfälle. Vackert väder, diktläsning av Kerstin Jakobsson och mu-
sik av Tivedspôjkera från scenvagnen skapade fin stämning. Kaffe och national-
dagsbakelser serverades i skolsalen. Deltagar-antal: ca 70 personer. 
 

Familjedag vid Åboholm - ett samarrangemang med Tivedsbygdens LRF-avdel-
ning m.fl. gick av stapeln 5 maj. Även i år svarade hembygdsföreningen för kaffe-
servering samt sålde bland annat grillkol från vår egen mila och Tivedshäften m.fl. 
egna skrifter. Deltagarantal: egna funktionärer ett 15-tal. Dragkampen, som årligen 
arrangeras mellan Tived och Finnerödja, vanns för andra året i rad av Finnerödja. 
Besökssiffran beräknades till dryga 900 personer. 
 

I år hann föreningen inte med arbetet att ordna med en tjärgrav. Denna verksamhet 
får anstå till ett annat år. Under sommaren är det ett flertal sysslor som skall ombe-
sörjas för kommande programpunkter. Parkeringsplatsen på grannfastigheten skall 
skötas och förberedas inför Tivedsdagen. Hembygdsföreningen ombesörjer enligt 
avtal även grusning av vägen till och från parkeringsgärdet. Ostkaka, kaffebröd och 
brödkakor inför Tivedsdagen bakar föreningen med hjälp av många duktiga medar-
betare. 
 

9 juli arrangerades Läsarsångerna vid Tivedstorps missionshus. Stor sångglädje till-
sammans med Tivedspôjkera, detta år förstärkta med Lena Olsson från Rudskoga. I 
år noterades publikrekord i Missionshuset. Så många deltagare, 62 st, i ett program 
hade aldrig tidigare noterats. Avkastningen i det lotteri, som såldes i pausen, går 
oavkortat till Missionshusets underhåll. Avslutningsvis intogs gemensamt kaffe 
uppe i Tivedstorp. 
 

Tivedsdagen gick av stapeln söndagen 13 augusti. Vi får ofta höra att man besöker 
så  gärna denna  dag, då det vankas så mycket gott och det visas upp så mycket hant- 
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Året inleds med 
Hembygdsgården 

inbäddad i vintersnö 
och  

med smedjans 
istappar som 

tävlar i längd …. 

Vid familjedagen i Åboholm korades den förnäm- 
ligaste veteranfordonstraktorn och barnen kunde 

glädja sig åt bl. a. ponnyridning. 

Regionstyrelsens ordf. i Örebro län, Marie-Louise 
Forsberg-Fransson högtidstalar på Nationaldagen 

i Dammtorp. Hennes barnbarn lyssnar …….      

På årsstämman i Gällersta får 
Lars Lejon, på Emil i Kättefallets 
skärsliparcykel besök av lands-
hövding Maria Larsson. 

      

Johan Lindström Saxon, här per-
sonifierad av Ingvar Bilock, gläds 
tillsammans med några damer åt 

 
förbundets 100-årsjubileum med. 

Läsarsånger sjungs 
tillsammans med  
Tivedspôjkera i 

hus - en mångårig 
tradition. 

Fjolårets mila 
töms och kolet 
knackas och 
fylls i säckar, 
som senare 
säljs med en 
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          TIVEDSDAGEN 

är vida känd - besökare i tusental, hantverk, 
ostkaka, hembakt bröd, båtlotteri,  m.m. 

KOLMILAN 
Namngivare till 
årets mila - den 

yngsta genom tider-
na, 

Årets mila var    
resultatet av ett  

förnämligt samar- 
bete med Sydved.  

 

Kolarbas var 
Tommy  Callmyr. 

JULFESTEN 
blev årets sista arrangemang. 

Tomtemor och tomtefar fick i år 
assistans med julklappsutdel-

ningen av tre tomtenissar. 
Dessa tre inledde början på jul-

festen med ett uppskattat  
Luciaspel. 
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verk, både sådana som påminner om ”den gamla goda tiden” och ”nyare hantverk”. 
En mångfald av genuint arbete blandat med allehanda musik och uppvisningar, som 
till exempel musikunderhållning av Tivedspôjkera, trubadurerna Christer och 
Christina Folkesson, dansuppvisning av Norra Vätterbygdens Folkdansgille samt 
den minglande trollkarlen Jonas Århammar. En grupp ungdomar skötte också fisk-
dammen för de yngsta besökarna. Traditionellt serverades ostkaka, kaffe med hem-
bakt bröd, smörgåsar med tivedsskinka, varm korv och dricka. Årets Tiveds-
almanacka premiärsåldes enligt traditionen på Tivedsdagen. Almanackans devis för 
2017 är ”Tivedsminnen”. 
Sist på dagen dras alltid vinsterna i Tombolalotteriet samt vinnarna i årets båtlot-
teri. Årets förnämliga båt vanns av en familj från Hällabrottet. Innan dagen avsluta-
des tackade föreningens ordförande Ulla Carlsson såväl besökarna till Tivedsdagen 
som arrangörsstaben och alla utställare för en fantastisk dag och för allt ideellt ar-
bete som utförs. Dagen besöktes av drygt 1000 personer. 
 

Föregående års kolmila revs i månadsskiftet april-maj. Redan under försommaren 
påbörjades förberedelserna för årets kolmila. Till detta arbete utsågs i år en särskild 
kolmilegrupp med Tommy Callmyr som ansvarig ledare. Den här gången hade för-
eningen beslutat om ett samarbete med Sydved. Det betydde att Sydved bjöd på 
milvirket, som sedan sågades och travades för att torka vid vår milplats. I början av 
september började kolmilegruppen med flera att resa höstens mila. Milan tändes 
och döptes den 14 september. Aldrig någonsin hade en så ”ung dam” som i år fått 
ge milan sitt namn. Den döptes till Ines, bara 8 månader gammal. Hon är barnbarn 
till Sydveds representant Christer Olson. Årets mila blev rekordstor, 85 m3 ved gick 
åt, vilket betydde att milan blev dubbelt så stor som tidigare års milor. 
Mildagen arrangerades 17 september av hembygdsföreningen och Sydved tillsam-
mans. Den innehöll ett flertal olika aktiviteter. Vår sponsor Sydved bjöd på såväl 
kolbullarna, som vi traditionellt serverar den här dagen samt skönsång av Linda 
Callmyr. Flera utställare deltog också i Kolmiledagen och en vedhuggartävling 
fanns också i programmet. Vi summerade dagens besökssiffra till drygt 200 perso-
ner. Årets kolmiledag var även en sammanslagning av detta arrangemang och tidi-
gare års Rårakefest. 
 

14 oktober var det dags för den magiska ljusfesten. Marschallerna lyste upp Lom-
sjön och en stor skara besökare hade lockats till Dammtorp denna kväll. De många 
marschallerna i och runt sjön förgyllde arrangemanget. Varm korv och läsk servera-
des vid sjökanten och plötsligt fick publiken höra kulerskan, Lovisa Larsson, 
Tivedstorp, som från berget ovanför hembygdsgården, lät oss höra hur hon med sin 
kulning och sina lockrop kunde kalla på sin boskap. Så följde kaffe och smörgås 
uppe i den gamla skolsalen i hembygdsgården. Salen fylldes till sista plats. Uno 
Sandqvist hade engagerats att berätta om Den Blyge och därtill framföra några egna 
tonsättningar av Den Blyges stora diktskatt. Publiksiffran inomhus blev ca 85 perso-
ner. 
 

Året avslutades med julfesten som inleddes med ett vackert Luciaspel av duktiga 
ungdomar från Askersund.  Därefter följde gott julbord, tomtebesök och julklapps-
byte. Antal deltagare: 43 personer. 
 
Övrigt 
Vid Hembygdsförbundets årsstämma i Gällersta 7 maj representerades föreningen 
av 5 deltagare. Under eftermiddagen hade ett särskilt program arrangerats för besö-
kare med anledning av hembygdsrörelsens 100-årsjubileum. Till detta hade hem-
bygdsföreningarna i länet bidragit med hembakade kakor. Vår förening bidrog med 
korintkakor. Dessutom förevisade vi Emil i Kättefallets skärsliparcykel, vilket blev 
ett uppskattat inslag av publiken inklusive vår landshövding.  
 

Hembygdsföreningen deltog i Sannerudsmarken 29 augusti med lotteristånd och 
som medhjälpare på parkeringen. 
 

Föreningen har under året varit representerad i Laxå kommuns kommunbygderåd,    
Rötter i Tiveden, LRF i Åboholm, Sköna Maj och Naturvårdsrådet för Tivedens 



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 medlem-
marna i föreningen som de många besökarna till vår hembygdsgård! 

 
 
 

Dammtorp 19 januari 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Styrelse m. fl. 2016 
 

  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, Siv Johansson, 
   Roland Karlsson, Leif Mogren 

   Birgitta Stenström 
 
 Revisorer Klas Wiklund, Claes Bohlin 
 Revisorssuppleanter Leif Unosson, Lennart Eriksson 
 
 Arkivarie Tommy Callmyr 

  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 

 

Akvarellerna i årets verksamhetsberättelse är tecknade av Staffan Ullström, Gällersta. 
Staffan är en välkänd konstnär och illustratör, som bland annat har illustrerat 

ett flertal böcker och frimärken. 
 

Motiven i årets verksamhetsberättelse är ett urval av välkända fåglar i våra trakter. 
 

Tiveds Hembygdsförening framför ett varmt tack till Staffan Ullström, 
för att vi fått använda dessa akvareller i årets verksamhetsberättelse. 

Ett jubileumsår för en 
100-årig Hembygdsrörelse 

har under detta år firats 
såväl lokalt, regionalt 

som på riksnivå!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P R O G R A M   2  0 1 7  
 
 
 
 

 17/3 Årsmöte i Hembygdsgården i Dammtorp. 
   Musik av Tivedspôjkera. kl.  19.00 
  

 13/4 Filmpremiär i Åboholm! - Filmen ”TIVEDEN - djur, natur och 
   människor” visas av filmarna Göran Alm, Björn Obenius och 
   Ola Högberg. Obs! Förhandsanmälan 0584-474079 el. 070-3004354. kl.  19.00 
  

 Apr/Maj planeras tid för tömning av föregående års kolmila. Se annonsering! 

 12/5 ”Folkskolan 175 år” - program i Hembygdsgården  
   tillsammans med Rötter i Tiveden kl. 17.00 
 

 25/5 Familjedag med Veteranfordon i Åboholm. Samarr.: Tiveds- 
   bygdens LRF-avdelning, Tiveds IF och Tiveds Hembygdsförening kl.  13 - 16 
  

 6/6 Nationaldagen firas vid Hembygdsgården i Dammtorp 
   Musik av Tivedspôjkera. kl.  15.00 
   

 8/7 Läsarsånger - Allsång i Missionshuset i Tivedstorp 
   tillsammans med Tivedspôjkera kl. 18.00 
   

 13/8 Tivedsdagen arrangeras vid Hembygdsgården i Dammtorp kl.  10 - 16 
  

 Sept. Mildag under månaden med kolbullar m.m. Se annonsering! 
    

 6/10 Ljusfest i höstmörkret vid Hembygdsgården i Dammtorp  kl.  19.00 
  

 8/12 Julfest med julklappsbyte (värde 50:-) i Hembygdsgården 
   i Dammtorp. OBS! Obligatorisk förhandsanmälan: 
   tel. 0584 - 47 40 79 el. 47 30 66, 070 - 300 43 54. kl.  18.00 
  

 
 2018  
 16/3 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 


