
Tiveds Hembygdsförening kallar till 

 

ÅRSMÖTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredagen den 16 mars 2018 kl. 19.00 
 i Hembygdsgården i Dammtorp 

 
Årsmötesförhandlingar - Dagordning för årsmötet på sidan 2 

 

Servering - Musik av Tivedspôjkera 

 
 

Styrelsen 

Resning av 2017 års kolmila. 



Dagordning vid Tiveds Hembygdsförenings årsmöte fredagen den 16 mars 2018. 
 
 
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 2018. 
 

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 2019 (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 2017 för Tiveds Hembygdsförening. 

 
Styrelsemöten och medlemmar 
Under det gångna året har Hembygdsföreningens styrelse haft 7 protokollförda 
sammanträden. Antal medlemmar 2017 är 300 varav 7 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 ett rikt program för såväl medlemmar som gäster till hembygdsgår-
den genomförts. 
 
Årsmötet hölls i hembygdsgården 17 mars med 34 personer närvarande. Mötesord-
förande var Charles Swenson, Laxå. Efter förhandlingarna serverades smörgåstårta 
och till kaffet bjöd Tivedspôjkera i vanlig ordning på trivsam musikunderhållning. 
 
Vårens filmafton arrangerades i Åboholm 13 april. Då blev det filmpremiär för den 
nya filmen ”TIVEDEN - djur, natur och människor” av Göran Alm, Björn Obenius 
och Ola Högberg. Den fantastiska filmen blev så uppskattad att den visades ytterli-
gare vid två tillfällen under våren. Filmen sågs av totalt 354 personer. 
 
Rötter i Tiveden besökte Hembygdsgården 12 maj. Då arrangerades ett program 
kring ”Folkskolan 175 år”. En av Hembygdsföreningens äldre filmer ”En gammal-
dags lektion” visades också under kvällen. Ett 30-tal besökare deltog i arrange-
manget. 
 
25 maj var det dags för Familjedagen vid Åboholm – ett samarrangemang med 
Tivedsbygdens LRF-avdelning och Tiveds IF. Hembygdsföreningen svarade för 
kaffeserveringen och sålde bland annat grillkol och Tivedshäften m. fl. egna skrif-
ter. Såväl traktorer som veteranbilar fanns att beskåda och Richard Swanström un-
derhöll med trevlig musik. Den årliga dragkampen mellan Tived och Finnerödja 
vanns detta år av Tived! Antal besökare ca 900. Hembygdsföreningens medhjälpare 
under dagen ca 15 personer.  
 
Nationaldagen firades i Dammtorp 6 juni. Högtidstalet hölls av Hans Traav, Laxå 
kommun. Diktläsning av Kerstin Jakobsson och Ingbritt Wiklund. Musik av 
Tivedspôjkera från scenvagnen skapade fin stämning. Under dagen drogs också 
vinnarna i vårt Björnlotteri. Första priset, den fina björnskulpturen av Stefan Karls-
son i Godegård, vanns av Kerstin Jakobsson i Sannerud. Kaffe och nationaldagsba-
kelser serverades i skolsalen. Deltagarantal: ca 65 personer. 
 
Ostkaka, kaffebröd och brödkakor inför Tivedsdagen bakade föreningen med hjälp 
av många duktiga medarbetare. Vidare ombesörjdes skötsel av parkeringsgärden på 
granntomten inför Tivedsdagen och grusning av vägen till och från denna. 
 
9 juli arrangerades Läsarsångerna vid Tivedstorps missionshus. Stor sångglädje till-
sammans med Tivedspôjkera - åter kunde vi  notera ett nytt publikrekord för detta 
arrangemang. 73 besökare sjöng av hjärtans lust! Avkastningen av det lotteri, som 
såldes i kaffepausen, gick oavkortat till Missionshusets underhåll.  
 
Tivedsdagen gick av stapeln söndagen 13 augusti. Denna  dag, då det vankas så 
mycket gott och  visas upp så mycket hantverk, såväl sådant som påminner om ”den 
gamla goda tiden” som nyare tiders hantverk. Genuint arbete blandat med allehanda 
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Den nya Tivedsfil-
mens skapare 

Göran Alm, Ola 
Högberg och  

Björn Obenius. 
 

Filmpremiären 
ägde rum i 

Åboholm 13 april. 

Vid den 
årliga 

familje-
festen i  
Åbholm 

vann 
Tived  
årets 
drag-
kamp! 

Och veteranbilarna glänste i solen. 

Miljöminister Karolina Skog 
klipper bandet, som Martin 
Emtenäs och natursnokarna 
håller upp, vid invigningen 

19 maj av den utökade 
     Nationalparken. 

 

På Nationaldagen för-
rättades bl. a. dragning i 
Björnlotteriet. Träskulp- 
turen av Stefan Karlsson, 

Godegård, 1:a priset, 
vanns av Kerstin Jakobsson, 

       Sannerud. 

 

Några bilder från årets Tivedsdag 13 augusti …... 

Dagen bjöd på en mängd 
aktiviteter, t. ex. utdelning av 
hedersnålar med lagerkrans, 

spåntillverkning med tändkule-
motor, motorsågsskulptering, 

vår hemlagade ostkaka, visning 
av 1:a priset i båtlotteriet, 

musik, dansuppvisning i bugg 
och swing m.m, m.m. 

Se även bilder på nästa sida! 
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Kolmilearbete och kolmiledag  

Borsttillverkning, 
pröva-på-hantverk 

för barnen samt 
dansuppvisning i 

bugg och swing av 
Hallsbergsungdomar. 

Ljusfesten avslutades med visprogram av Hässleby-Anders. 
Till jul stöptes återigen ljus 

efter några års uppehåll. 

Barbro Cluley, 
98 år, bjöd på sitt 

namn till årets 
mila. Den byggs 

med hjälp av 
många duktiga 

medarbetare och 
med trivsamma 
matpauser med 
varm korv m.m. 
Kolmiledagen 

arrangeras med 
vedklyvartävling 

och finstämda 
visor vid milan. 
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musik och uppvisningar, som till exempel musikunderhållning av Tivedspôjkera, 
vismakarna Isabella och Daniel Strågefors från Hova samt Hallsbergs dansstudios 
ungdomar, som med entusiasm dansade bugg och swing. I Slöjdstugan dunkade 
vävstolarna och där fick även de yngsta tillfälle att pröva på hantverk av olika slag. 
En grupp ungdomar skötte också fiskdammen för de yngsta besökarna. Janne Rick-
ards utställning ”Tivedsbilder” och premiärförsäljningen av 2018 års Tivedsalma-
nacka - ”Bilder berättar” ägde rum i den gamla skolsalen. I köket såldes vår be-
römda ostkaka och på verandan serverades kaffe, hemgjorda smörgåsar, kaffebröd, 
korv, läsk m.m. Under dagen delade Örebro Läns Hembygdsförbunds ordförande, 
Ingela Oxelgren, ut hedersnålar med lagerkrans för mångårigt och förtjänstfullt ar-
bete för hembygdsrörelsen till två av våra medlemmar. Ingrid Gustafsson och Sven 
Jakobsson fick motta var sin hedersnål, blommor samt diplom. Dagen avslutades 
med dragning i tombolalotteriet och det traditionella båtlotteriet. Föreningens ordfö-
rande, Ulla Carlsson, framförde slutligen ett varmt tack till såväl besökarna på 
Tivedsdagen som arrangörsstaben och alla utställare för ett väl genomfört och upp-
skattat arrangemang, som besöktes av ca 900 personer. 
 
Föregående års kolmila revs i början av maj månad. Den gav ett bra resultat. 826 
kolsäckar kunde slutligen räknas in. 
Redan under försommaren påbörjades förberedelserna för årets kolmila. Till detta 
arbete utsågs i år en särskild kolmilegrupp med Tommy Callmyr som ansvarig kol-
arbas. Även detta år hade föreningen beslutat om ett samarbete med Sydved. Det 
betydde att Sydved bjöd på milvirket, som sedan sågades och travades för att torka 
vid vår milplats. Arbetet med milan påbörjades redan under juli månad med resning 
av milan. Mycket arbete ledde så småningom fram till att det var dags att tända  
och döpa milan i början av september. Milan döptes till ”Barbro” efter en av före-
ningens äldsta medlemmar Barbro Cluley 98 år! En besöksdag vid milan arrangera-
des den 16 september. Då serverades givetvis kolbullar, Linda Callmyr underhöll 
med finstämda visor vid milan och ett Tivedsmästerskap i vedklyvning, som vanns 
av Alexander Bjelke, Karlsborg, blev också ett populärt inslag under dagen. Vid 
dagens slut blev kolarbasen Tommy Callmyr och hans medarbetare samt Sydved 
avtackade för ett väl genomfört kolmilearbete. Dagen besöktes av ca 300 personer. 
 
6 oktober var det dags för den magiska ljusfesten. Marschallerna lyste upp Lomsjön 
och en stor skara besökare hade lockats till Dammtorp denna kväll. Varm korv och 
läsk serverades vid sjökanten. Så följde kaffe och smörgås uppe i hembygdsgården. 
Hässleby-Anders, som var kvällens trubadur, bjöd på ett rikhaltigt program för be-
sökarna som bänkat sig både i skolsalen och i hembygdsgårdens kök. Publiksiffran 
såväl utomhus som inomhus beräknades till ca 120 personer. 
 
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: 46 personer. 
 
Övrigt 
Vid Hembygdsförbundets årsstämma i Lindesberg 13 maj representerades förening-
en av fem deltagare.  
 

Vår förening deltog även med personal vid invigningen 19 maj av den ut -
ökade Nationalparken. 
 

Under våren fick föreningen även ta emot en praktikant fån Karlstads universitet, 
Camilla Tikka, som utförde ett praktikantarbete hos oss. Arbetet bestod i att gå ige-
nom och förteckna våra inventarier i Heddastugan samt att komplettera bildtexter i 
vårt fotoarkiv. 
 

Hembygdsföreningen deltog i Sannerudsmarken 26 augusti med lotteristånd och 
som medhjälpare vid parkeringen. 
 

I december månad prövade ett antal damer på att stöpa ljus i Slöjdstugan. De läm-
nade också över ett antal ljus som gåva till vår förening. 



Yttranden har skrivits till 
-   Mark och Miljödomstolen i Vänersborg angående utrivning av Bergvattnets damm. Detta yttrande under- 
    tecknades av Tiveds Hembygdsförening och Örebro Läns Hembygdsförbund samt hade beretts i samråd 
    med Sveriges Hembygdsförbund. 
-  Förvaltningsrätten i Luleå ang. bergmästarens beslut enl. minerallagen att bevilja undersökningstillstånd för 
   fastigheten Havsmon nr 1 i Karlsborgs kommun. 
 

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 
vår samarbetspartner även detta år. På den egna hemsidan har det också gått att följa föreningens verksamhet. 
 
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 föreningens medlemsantal ökar samt att vårt arbete och 
program uppskattas av såväl medlemmarna i föreningen som de många besökarna till vår hembygdsgård! 
 

 

Dammtorp 4 februari 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Styrelse m. fl. 2017 

 

  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 även detta år 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 
blommor och djur i vår natur. 

 

Tiveds Hembygdsförening är mycket tacksam för att vi fått använda dessa akvareller 
och vill härmed ännu en gång framföra ett varmt tack till Staffan Ullström. 

Hembygdsrörelsen är en del av det levande 
samhället. Den skapar broar mellan 

det förgångna, nutiden och framtiden. 
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt 

och demokratiskt synsätt. 
Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. 
Den respekterar kulturarvets skiftande 

former i tid och rum. 
Hembygdsrörelsen skapar gemenskap, 

trygghet och identitet. Intresset för 
kulturarvet är drivkraften i engagemanget 

för hembygden. 
Här möts alla generationer. 

 

SVERIGES 

HEMBYGDS- 
FÖRBUNDS 

GRUNDSYN 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P R O G R A M   2  0 1 8  
 
 
 
 

 16/3 Årsmöte i Hembygdsgården i Dammtorp. 
   Musik av Tivedspôjkera. kl.  19.00 
  

 29/3 Filmafton i Åboholm - Filmen om kolmilan ”Regina” i Dammtorp 
   visas av filmarna Göran Alm och Björn Obenius. 
   Obs! Förhandsanmälan 0584 - 47 40 79 el. 070 - 300 43 54. kl.  19.00 
  

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

 10/5 Familjedag med Veteranfordon i Åboholm. Samarr.: Tiveds- 
   bygdens LRF-avdelning, Tiveds IF och Tiveds Hembygdsförening kl.  13 - 16 
 

 26/5 Byavandring i Sannerud. Start/samling vid Tiveds kyrka   kl. 15.00 
 

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

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

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

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

 5/10 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 
  

 
  

2019  
 15/3 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 


