
 

Verksamhetsberättelse för Färila Hembygdsförening 2018 

 

Färila Hembygdsförening har under verksamhetsåret 2018 haft 12 styrelsemöten. 

Styrelsens sammansättning 2018 

Ordförande:   Kerstin Påhlsdotter 

Vice ordförande: Gertrud Berglund 

Kassör:  Britt-Marie Larsson 

Sekreterare:  Marcus Persson 

Ledamöter:  Anders Jonsson 

  Trine Svensson 

  Ulrika Stockhaus 

  Birgit Werthim 

 

Valberedning:  Karin Johansson 

  Leif Johansson  

  Maria Olsson  

Revisorer:  Karin Svedberg Norin 

  Marie Isidorsson 

Revisorsersättare: Kerstin Ström 

 

Följande aktiviteter har bedrivits och genomförts; 

Påskträffen den 30 mars med 23 stycken spelmän.  

Information och fika till nya och gamla funktionärer genomfördes i maj på sommarverandan vid 

   sommarserveringen, detta då många nya anmält intresse att ställ upp och jobba för 

    hembygdsföreningen. 

Vårstädning gjordes i omgångar under våren då det gjordes vårfint i rabatter och så städades det i alla  

 våra byggnader. 

Hälsingegårdarnas dag den 26 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 Mattias Haglund församlingspräst i Färila. Sång och musik av Lillemor 

  Gustavsson och Jonas ”Plonke”Eriksson. Servering av kaffe med Nationaldagsbakelse och 

  barnen bjöds sedvanligt på saft och bulle. 

Färilaveckan i juli hade hembygdsföreningen lunchservering från söndag 8/7 till fredag 13/7.  

 Hembygdsföreningen hade sin Hantverksdag med olika traditionella hantverk på tunet och  

 i våra olika hus. I år hade vi allsångskväll på onsdagen vi serverade grilltallrik. Som förra 

  året så hade hembygdsföreningen hand om fikaserveringen vid Valla Open som 

  traditionsenligt arrangerades det på området.  

Julmarknad hölls traditionellt till första advent, 1-2 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, dop, fester samt bakning i bakstugan. 

Hembygdsgården har sedan hyrts ut till arrangemang som Valla Open.  

Vid det akuta läge som rådde vid brandbekämpningen i Ängra, Enskogen och Kårböle sommaren 2018 så 

upprättades en stab för räddningsinsatsen på Färila skola. Då hyrdes Färila fritidshem in på 

hembygdsgården under två veckor. 

Efter sommarens bränder så lånades hembygdsgårdens scen ut till en konsert med Tomas Andersson Wij 

som ville tacka alla som jobbat vid brandbekämpningen. 

"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.  

Vävstugan, aktivitet pågår under hela året.  

När det har behövts så har vi haft arbetskvällar under året. De brukats till att förbereda och fixa till vid 

våra olika arrangemang.  

 

 

 

 



 

Investeringar / Reparationer 

Vi flyttat ett härbre från Ygsbo till hembygdsgården. 

Snäppramar är inhandlade för att sättas upp på våra byggnader med lite information om varje byggnad.  

Stentrappan vid sommarservetingen har reparerats. 

 

Gåvor 

• Brudklänning från Göransgården i Ygsbo från Birgitta Nordström. 

• Härbre från Påhl-Jons i Ygsbo från Kerstin Påhlsdotter. 

• Gammalt porslin. 

• Tallrikar med Färilamotiv från Gunvor och Bosse Embretsen. 

• Fotoalbum med motiv från hembygdsgården Anita Segerholm. 

• Snickarbänk från ”Snickare Persson” i Lillbyn från Ella-Britt och Torbjörn Brant 

• Sekelskiftesklänning som tillhört Brita Olsdotter från Hörrgård, Ed från Folke och Maria 

Hammergård. 

 

Funktionärer som hjälpt oss under 2018 

Maria Hammergård 

Elenor Wallberg 

Kerstin Norin 

Eva Ferm-Persson 

Lisa Sandelgård 

Gudrun Sandelgård 

Lisa Mårtensson 

Britta Andersson 

Maria Olsson 

Brita Nilsson 

Gunilla Berggren 

Kerstin Yttersted Berggren 

Anneli Fahlström 

Doris Eriksson 

Ella-Britt Wallin 

Kerstin Mårtensson 

Ingrid Möller 

Margareta Andersson 

Christina Höglund 

Karin Berg 

Annika Magnusson  

Karl-Evert Kröjs  

Margit Haglund 

Börje Wallin 

Tommy Persson 

Magnus Berggren 

Lars-Erik Eriksson 

Karin Jonsson 

Karin Svedberg Norin 

Kicki Larsson Nahmias 

Anna Larsson Nahmias 

Carina Skyttner 

Lennart Haglund 

Katarina Karlsson 

Ida Andersson 

Helena Olsson 

Dan Engelfält 

Monica Haglund 

Helena Olovsdotter Haglund 

Therese Mårtensson 

Åke Olsson 

Nadja ? 

Jenny Mårtensson 

Katarina Vick 

Carl-Johan Staffansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


