Verksamhetsberättelse för Färila Hembygdsförening 2019

Färila Hembygdsförening har under verksamhetsåret 2019 haft 10 styrelsemöten.
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Följande aktiviteter har bedrivits och genomförts;
Påskträffen den 19 april med ca 25 stycken spelmän. Omkring 115 besökare.
Arbetsdag/vårstädning gjordes den 16 maj då det gjordes vårfint i rabatter och så städades det i alla
våra byggnader, 18 st. deltog denna dag.
Hälsingegårdarnas dag den 25 maj. Guidning i Halversgården 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 Anna Adolfsson Lindqvist, folklivsforskare. Sång och musik, Ann-Christine
Svedman tillsammans med Klockarekören. Fiolspel av Berglund Jonsson. Servering av kaffe
med Nationaldagsbakelse och barnen bjöds sedvanligt på saft och bulle.
Valla Open genomfördes fredagen innan Färilaveckan detta år. Hembygdsföreningen hade hand
om fikaserveringen och kolbulleservering.

Färilaveckan i juli hade hembygdsföreningen lunchservering från söndag 14/7 till fredag 19/7, ej onsdag.
Hembygdsföreningen hade sin Hantverksdag med särskild inriktning på stickning detta år.
Vi hade en utställning av olika typer av broderi i Lillstugan.
Denna dag invigdes vår nyskapade lekstuga av vår ordförande Kerstin
Påhlsdotter. I sommarserveringen hölls föredrag av Gunilla Larsson som forskar om samisk
kultur i våra bygder.
Vi genomförde återigen Allsångskväll på onsdagskvällen ,då vi serverade grilltallrik och
Sheiken Deiken stod för underhållning och allsångsledning.
Tackmiddag hölls den 22 augusti, hemma hos Marcus Persson, Utigården, Lillskog. Vi höll till på
logen som kvällen till ära var lövad och dukad med vita dukar och kandelabrar på borden.
Det bjöds på välkomstdrink på gårdstunet och Marcus berättade om Lillskogs historia
genom tiderna. Ett besök på gamla skolan gjordes, sedan bjöd vi på buffé. Hälsningar
filmades och skickades till vår ordförande Kerstin Påhlsdotter som var sjuk och inte kunde
närvara.
Arbetsdag inför hösten genomfördes den 11 september bland annat så plockades utemöbler in och
rabatter fixades inför vintern.
Julmarknad hölls traditionellt till första advent, 30 november - 1 december. Vi hade dels försäljning av
hembakt, kvastar och tunnbröd, dels servering av risgrynsgröt och skinksmörgås men
även liten jultallrik.

Övriga aktiviteter
Uthyrning till möten, kurser, bröllop, minnesstund, fester, samt bakning i bakstugan. Hembygdsgården
har sedan hyrts ut till arrangemang som Valla Open.
"Färila Förr" räknas som en av hembygdsföreningens undergrupper och har under året haft
återkommande sammankomster. Fotodokumentation är ett av områdena de bistår 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.
Vävstugan; aktivitet pågår under hela året.
När det har behövts har vi haft arbetskvällar under året. De brukas till att förbereda och fixa till vid våra
olika arrangemang.

Investeringar / Reparationer
Våren 2019 så förstärktes och förlängdes vägen ner till scenen. I samband med detta gräves ojämnheter
och stubbar bort på gräsmattan. Två björkar togs dessutom bort vid rundeln på gården. Dessa kapades
till ved. Ett litet linland skapades intill bagarstugas gavel.
Hembygdsföreningen klev i och med denna vår in den nya teknologins ålder, i och med inköp av
1: en robotgräsklippare, som numera sköter vårt stora tun.
2: installation av bredband som numer möjliggör att vi har Wi-Fi i hela stora huset.
Ett staket har satts upp mellan bagarstugan och Östigår´n och i anslutning till det så har en
informationstavla snickrats.
Festsalen på övervåningen i Östigår´n renoverades under 6 veckor i februari och mars 2020. Golvet har
slipats och lackats väggar och tak har målats. Nya gardiner och trasmattor har inhandlats.
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En donation om 25 000 kr till skapandet av en lekstugemiljö på hembygdsgården skänkt av Carla
Dickens, Australien. Föreningen beslutade att skapa denna lekstuga i en befintlig byggnad på
gårdstunet, dessutom inköptes en klätterställning som monterades i anslutning till denna
byggnad. Vinbärsbuskar och barnanpassade utemöbler köptes in. Till detta har skänkts
barnmöbler och annan inredning till själva lekstugan. Även leksaker har skänkts men även
inhandlats av donationspengarna.
Diverse leksaker och barnmöbler skänkt av Annika Magnusson.
Diverse leksaker och barnmöbler skänkt av Gertrud Berglund.
Diverse leksaker och barnmöbler skänkt av Eva Ferm Persson.
Golvur skänkt av Brita Hanssons dödsbo.
Lapptäcke tillverkat av gamla sidenschalar skänkt av Margit Haglund.
Bårtäcke från Anders-Mats gården (Fribergs) Stocksbo, skänkt av Elenor Wallberg.
Sekelskiftescape av ylle och ett bårband från Ed skänkt av Maud Magnor.

Ett sorgligt slut på detta verksamhetsår
I slutet av detta verksamhetsår inträffade den 18/2 det så sorgliga för föreningen att vår ordförande,
under 6 verksamhetsår, Kerstin Påhlsdotter avled efter en lång kamp mot cancer.
Vid begravningen den 20/3 så paraderade hembygdsföreningen vid kistan med föreningens fana.
Föreningens blomstergåva vid båren var en krans med inspiration tagen av väggmålningarna från
Halversgårdens kammare.
Minnesstund hölls i den nyrenoverade salen på hembygdsgården för 54 personer.
En stor förlust och sorg för oss i styrelsen men ändå med en känsla av glädje över att vi kunde erbjuda en
ljus och vacker minnesstund för henne i den nyrenoverade salen som var ett hennes sista projekt som
ordförande.

Styrelsen

Funktionärer som hjälpt oss under 2019
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Kerstin Norin
Eva Ferm-Persson
Lisa Sandelgård
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Lisa Mårtensson
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Gunilla Berggren
Kerstin Yttersted Berggren
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Kerstin Mårtensson
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Kjell-Ove Andesson
Christina Höglund
Karin Berg

Annika Magnusson
Karl-Evert Kröjs
Margit Haglund
Lasse Haglund
Börje Wallin
Tommy Persson
Lars-Erik Eriksson
Karin Svedberg Norin
Kicki Larsson Nahmias
Anna Larsson Nahmias
Carina Skyttner
Lennart Haglund
Katarina Karlsson
Lotta Ferm
Pelle Ferm
Ida Andersson
Helena Olsson
Dan Engelfält
Monica Haglund
Helena Olovsdotter Haglund
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Catharina Vick
Ronja Werthim
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