Verksamhetsberättelse för Färila Hembygdsförening 2016

Färila Hembygdsförening har under verksamhetsåret 2016 haft 10 styrelsemöten.
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Följande aktiviteter har bedrivits och genomförts;
Påskträffen den 25 mars med spelmän, Stefan Strid var hemlig gäst.
Vårstädning gjordes i omgångar under våren då det gjordes vårfint i rabatter och så städades det i alla
våra byggnader.
Hälsingegårdarnas dag den 28 maj. Guidning i Halvergården och Lillstugan. Bakstugan var öppen och vi
serverade ostkaka på färilavis.
Nationaldagen den 6 juni firades tillsammans med ett stort antal personer. Flaggan bars traditionsenligt
fram av dräktklädda ortsbor. Ordförande Kerstin Påhlsdotter hälsade välkommen,
högtidstalare var Helena Olofsdotter Haglund. Sång och musik av Färila barnkör och Louisa
Vogt Westling samt traditionell Eritreansk musik av tre nyanlända Eritreanska killar.
Servering av kaffe med Nationaldagsbakelse och barnen bjöds sedvanligt på saft och bulle.

Färilaveckan i juli. Som vanligt hade hembygdsföreningen lunchservering dagligen under Färilaveckan.
Hembygdsföreningen hade sin Hantverksdag med olika traditionella hantverk på tunet och
i våra olika hus. Under veckan så arrangerades det på området även Valla Wellness och
Valla Open.
Jubileumsmiddag - Färila hembygdsförening firade 90 år som förening 2016 vi arrangerade därför en
jubileumsmiddag den 10 september. Tackmiddag och jubileumsmiddag kombinerades i år.
Alla som arbetat åt oss under året var inbjudna samt tidigare styrelsemedlemmar, övrigt
föreningsliv i Färila, kommunens övriga hembygdsföreningar och många fler. Högtidstal
hölls av Björn Brink. Anders Assis höll ett kort föredrag om väggmåleri. Lennart Thunvall,
Karin Olsson och Viveka Ståbi höll även de korta tal. För underhållingen denna kväll stod
Ulla Sundberg med musikanter, schlagers från 40- och 50-tal.
Julmarknad hölls traditionellt till första advent, 26-27 november. Vi hade dels försäljning av hembakt,
kärvar, kvastar och tunnbröd, dels servering av risgrynsgröt och skinksmörgås.

Övriga aktiviteter
Uthyrning till möten, kurser, bröllop, begravning, minnesstund, dop, fester samt bakning i bakstugan.
Hembygdsgården har sedan hyrts ut till arrangemang som Valla Wellness, Valla Open samt en musikkväll
med Engmans Kapell. Länsstyrelsen hyrde lokal för filmvisning vid invigning av Mellan Ljusnans
naturvårdsområde.
"Färila Förr" räknas som en av hembygdsföreningens undergrupper och har under året haft
återkommande sammankomster. Fotodokumentation är ett av områdena de bistår oss med, men vi får
en del frågor till oss från olika personer bl.a. om släktskap som "Färila Förr" också hjälper oss med.
Sockenbilder är webbplatsen dit alla foton scannas och detta jobb hjälper Brita Nilsson oss med.
Verksamhet i bagarstugan, tunnbröd har bakats till Hälsingegårdsdagen, Hantverksdagen och till
Julmarknaden. Vi har även under året försökt att baka och använda tunnbrödet i vår egen servering.
Vävstugan, aktivitet pågår under hela året.
Arbetskvällar har under året brukats till att förbereda och fixa till våra olika arrangemang.
I samband med att föreningen fyllde 90 år, och att Sveriges Hembygdsförbund firade 100 år, anordnade
vi en kampanj på Delins en dag i början på maj för att värva fler medlemmar.
Under september tillverkades havrekärvar på Blötstan, Yg. Magnus Berggren skänkte havren.
I november så band vi björkriskvastar på skolan i Lillskog.

Investeringar / Reparationer
Entréhallen i Östigården har vi renoverat samt målat ytskikten och tapetserat.
Diverse sittmöbler har köpts in till trädgården. Ny fastbandshage har satts upp mellan tunet och
parkeringen. Reparation av alla fasta sittbänkar ute på tunet.
Efter Färilaveckan var vi tvungna att reparera motorn som sköter dörröppningen på den yttre dörren vid
hissen.
Skogsvårdsstyrelsen anlitades att röja slänten mot fönevägen.

Gåvor









Två tavlor har skänkts av Åke Zäll.
Tre jugendskåp har skänkts av Kerstin Ytterstedt Berggren
Akvareller med Färilamotiv har skänkts av Eva Björk.
Linneskåp skänkt av Tommy Mårtensson.
En vagga, en bandvävstol, två spinnrockar mm har skänkta av Ulla och Stig Lundberg.
Bandvävstol, diverse kavlar samt diverse bruksföremål av trä har skänkts av Pelle Bångstrand.
Diverse kopparföremål av okänd givare.
Under året har gåvor lämnats till Hembygdsgårdens minnesfond.

Funktionärer som hjälpt oss under 2016
Gunilla Berggren
Maria Hammergård
Elenor Wallberg
Kerstin Norin
Eva Ferm-Persson
Lisa Sandelgård
Gudrun Sandelgård
Lisa Mårtensson
Britta Andersson
Maria Olsson
Brita Nilsson
Eleonor Kämpe

Anitha Woxlin
Margit Haglund
Gerd Brolin
Anneli Fahlström
Doris Eriksson
Ella-Britt Wallin
Kerstin Mårtensson
Ingrid Möller
Margareta Andersson
Christina Höglund
Karin Berg
Märtha Sjöström

Kajsa Magnusson
Karl-Evert Kröjs
Lasse Nordlund
Börje Wallin
Margareta Nordlund
Magnus Berggren
Lars-Erik Eriksson
Karin Jonsson
Karin Norin
Rosie Holt
André Påhlsson

Övrigt
Lasse Sjögren vår tidigare vaktmästare sade upp sig under augusti. Ny vaktmästare är tillsatt, Peter
Andersson.

