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Västlands Hembygdsförening, som bildades 1961, redovisar härmed sin verksamhet för 2014,
föreningens 53:e verksamhetsår. Antalet medlemmar var 140 personer.
Årets resultat blev ett underskott på 1.687 kronor bland annat beroende på ökade el och
underhållskostnader på hembygdsgården.
En handikappramp har byggts vid trappan till entrén. Arbetet har utförts av Alf Moniê, kostnaden har
vår syförening till största delen svarat för.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.
Hembygdsföreningen var inbjuden till ett möte med Kultur och fritid den 11 februari. Det var ett
mycket trevligt besök med ett givande samtal om framtiden för vår förening, vilka behov vi kan ha på
ekonomiskt stöd från kommunen vid framtida underhåll.
Vi diskuterade även framtiden för vårt engagemang i skolmuséet i Karlholm.

Arrangemang och händelser
På årsmötet den 30 mars underhöll Västlands spelmanslag och Erica A Wallin, pressansvarig på SKB i
Forsmark, berättade och visade bilder på det planerade slutförvaret av utbränt kärnbränsle i Forsmark.
Musikkväll vid Rappbacken 30 maj hölls i logen vid hembygdsgården med många spelmän och något
mindre publik än tidigare år, troligen beroende på den kyliga aftonen Stefan Wallin hade återigen
ordnat en hemlig gäst som visade sig vara.
Karlholmsdagen, som ersätter den tidigare Karlholms marknad, genomfördes den 31 maj med
underhållning guidning av bruket, försäljning Karlholmsbröd. Idè och Utvecklingsgruppen ansvarar
för arrangemanget och Hembygdsföreningen är medarrangör.
Den 5 juni inbjöds en skolklass på Björkängsskolan till en guidad resa med buss genom Västlands
socken med avslutning vid hembygdsgården. De hade då fått se och lära sig mycket nytt om sin
hembygd. De besökte kolerakyrkogården som ligger vid väg 76 vid Snatra, den sista avrättningsplatsen
i våra trakter som ligger på gränsen mellan Västland och Österlövsta. Utflykten avslutades vid
hembygdsgården där ungdomarna visades runt i hembygdsgården bjöds på saft och bullar. Utflykten
skedde i samarbete med Västlands församling och dess kyrkoherde Lars Gustafsson.
Nationaldagsfirandet vid Hembygdsgården den 6 juni blev även i år en fin högtid. Den började i
Västlands kyrka med ekumenisk samling, Tierps Manskör medverkade tillsammans med Västlands
Spelmanslag, som även gick i täten och spelade i flaggparaden ner till Hembygdsgården. Högtidstalet
hölls av Västlands kyrkoherde Lars Gustafsson.
Strömsbergs folkdanslag medverkade med gamla och nya danser vid hembygdsgården, där det
serverades korv och kaffe.
Fredagen den 8 augusti inleddes årets stämma med musik av en före detta medlem i ”Skäggmanslaget”
Tore Herdelin som bjöd på en jättefin underhållning med många berättade minnen från en lång
karriär.
Söndagen den 10 augusti var det dags för den årliga Rappkallestämman, den 36: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 24 augusti bjöd hembygdsföreningen tillsammans med IOGT Västland, som firade
120 årsjubileum, in till en hemvändardag vid hembygdsgården, med underhållning av en sånggrupp
från Valbo. Det blev en mycket trivsam dag där många gavs möjlighet att träffas efter att inte setts på
många år.

Söndagen den 19 oktober var det dags för medlemslotteriet. Kaffe serverades och för underhållningen
svarade Inger och Skogis. Ett totalt värde på 4.000 kronor fördelades på 13 vinster med en högsta
vinst på 1.000 kronor
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.
Idè- och Utvecklingsgruppen i Karlholm har under detta år övertagit ägandet av bagarstugan.
Vi hade ej ekonomiska möjligheter att överta bagarstugan och stå för det underhåll som krävs under
de närmaste åren.
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 2014 års verksamhet. Dessutom fick vi 10.000
kronor till marknadsföring inom folkmusikprojektet.

Hembygdsgården
Under 2014 hade hembygdsgården 8 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.
2014 års styrelse tackar för visat förtroende.
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