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Västlands Hembygdsförening, som bildades 1961, redovisar härmed sin verksamhet för 2013,
föreningens 52:a verksamhetsår. Antalet medlemmar var 141 personer.
Årets resultat blev ett underskott beroende på att kostnader för vattenskadan i köket under 2012
fakturerades under 2013 medan försäkringsersättningen utbetalades 2012.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.
Arrangemang och händelser
På årsmötet den 18 mars underhöll Västlands spelmanslag, många medlemmar hade sökt sig till
hembygdsgården denna söndagseftermiddag.
Musikkväll vid Rappbacken 31 maj hölls i logen vid hembygdsgården med många spelmän och stor
publik.
Stefan Wallin hade återigen ordnat en hemlig gäst som visade sig vara Daniel bosatt i Valparbo och
spelar i Silverbasorkestern, som har haft framträdanden hos oss tidigare. Daniel visade sig vara
fantastiskt skicklig med sin fiol, för övrigt ny för kvällen (byggd av Västlands spelmanslags ledare
Harry Hedbom)
Han presenterade musik från sin hembygd(Småland) som många av oss inte hade hört tidigare. En
mycket trevlig folkmusikkväll fick vi uppleva.
Karlholmsdagen, som ersätter den tidigare Karlholms marknad, genomfördes den 1 juni med
underhållning guidning av bruket, försäljning Karlholmsbröd. Idè och Utvecklingsgruppen ansvarar
för arrangemanget och Hembygdsföreningen är medarrangör.
Nationaldagsfirandet vid Hembygdsgården den 6 juni blev även i år en fin högtid. Den började i
Västlands kyrka med ekumenisk samling, Musik av Spelmanslaget, som även gick i täten och spelade i
flaggparaden ner till Hembygdsgården.
Högtidstalet hölls av hembygdsföreningens ordförande Carl-Bertil Wallin.
Strömsbergs folkdanslag medverkade med gamla och nya danser.
Söndagen den 11 augusti var det dags för den årliga Rappkallestämman, den 35:e sedan starten 1979,
som i år gästades av ett 80 tal spelmän och närmare 300 besökare. Den inleddes som vanligt med
spelmansmusik i gudstjänsten i kyrkan.
Sedan spelade Spelmanslaget Rappkalles vals vid hans minnessten vid hembygdsgården.
Därefter öppnades stämman med allspel, med Stefan Wallin som spelledare och spelning av grupper
och enskilda spelmän. Buskspelet höll på långt in på eftermiddagen.
Kaffe, hamburgare och korv serverades. Ingen behövde gå hungrig.

Söndagen den 13 oktober var det dags för medlemslotteriet.
Kaffe serverades och för underhållningen svarade enmansorkestern från Uppsala.
Ett totalt värde på 3.500 kronor fördelades på 7 vinster med en högsta vinst på 2.000 kronor
I ett samarbete med Västlands Församling inbjöd vi den populära Folkmusikgruppen
Silverbasorkestern, att tillsammans med hemmasonen Stefan Wallin och Per Gustaf Jernberg från
Österbybruk underhålla oss i Församlingshemmet. (Den 26 september)
Bagarstugan i Karlholm används flitigt och en ny styrelse har övertagit ansvaret och genomfört vissa
förändringar som kommer att gagna verksamheten. Karlholmsbrödet är vida känt för sin goda smak.
Det finns förslag på att hembygdsföreningen skall överta hela byggnaden, på grund av att Tierps
kommun organiserar om vissa delar av det kommunägda Tierpsbyggen, övergår i ett fastighetsbolag.
Vi väntar på ett förslag från fastighetsbolaget.
Skolmuséet i Karlholm är en annan pärla som är unik, Där är ”Skolmagistern” Lennart Backman
ansvarig och den som guidar besökare i museet.
Bidrag från Tierps kommun
Tierps Kommun bidrog med totalt 10.000 kronor för 2013 års verksamhet. Dessutom fick vi 10.000
kr till marknadsföring inom folkmusikprojektet.
Hembygdsgården
Under 2013 hade hembygdsgården betalda uthyrningar och ett antal övriga arrangemang.
Slutord
För en ideell förening är det oerhört viktigt att så många medlemmar som möjligt gör en arbetsinsats.
Ett stort och varmt tack till dem, som med en stor arbetsinsats dels underhåller och sköter vår fina
hembygdsgård, det finns stora gräsytor som skall klippas, dels ordnar spelmansstämmor, musikcaféer
m.m.
Syföreningen har i år liksom tidigare sytt och sålt lotter och genom detta bidragit till gårdens
underhåll, vilket styrelsen är mycket tacksamma för.
2013 års styrelse tackar för visat förtroende.
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