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Västlands Hembygdsförening, som bildades 1961, redovisar härmed sin verksamhet för 2011, föreningens 50e
verksamhetsår. Antalet medlemmar var 162 personer.
Årets resultat blev ett plus på 4.336 kr.
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten.

Arrangemang och händelser
På årsmötet den 22 mars underhöll Västlands spelmanslag.
Musikkväll vid Rappbacken 27 maj hölls i logen vid hembygdsgården med många spelmän och stor publik.
Stefan Wallin hade återigen ordnat en hemlig gäst som visade sig vara Allan Lundvall Lövstabruk.
Under Karlholms Marknad 4 juni var föreningen medarrangör.
Nationaldagsfirandet vid Hembygdsgården den 6 juni blev en fantastiskt fin dag. 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 kyrkoherde Lars Gustavsson. Strömsbergs folkdanslag medverkade med
gamla och en del nya danser.
Den 30 juli fick hembygdsföreningen sköta försäljning av varmkorv samt kaffe och smörgås hos
Börje Axelssons auktion i Västland. Ett tillskott i vår kassa på ca: 10.000 kr.
Den 33:a spelmansstämman inleddes vid logen på fredagskvällen den 12 augusti med ett framförande av
Familjen Sahlström/Larsson. En fantastisk kväll för folkmusikälskare, där den yngre generationen i familjen visade att
de stolta traditionerna inom musiken kommer att leva vidare.
Söndagen den 14 augusti var det dags för den årliga Rappkallestämman, som i år gästades av ett 90 tal spelmän och
närmare 200 betalande besökare. Den inleddes som vanligt med spelmansmusik i gudstjänsten i kyrkan. Sedan
spelades det hela eftermiddagen vid hembygdsgården, med Stefan Wallin som spelledare.

50-årsjubileum
Den 16 oktober firade vår hembygdsförening 50 år.
Den startade med ett sammanträde den 18 oktober 1961, där man valde en interimsstyrelse bestående av
Ordf. Ingvar H. Eriksson, Sekreterare Uno Hassö, kassör Ante Wadman, Jenny Pettersson,
Kerstin Gustavsson, Annie Mattsson och Tage Årman.
Till suppleanter valdes Carola Andersson, Birgit Tjäder, Oscar Johansson och Gunnar Wallin.
Vi hade bjudit in Uno Hassö som högtidstalare till jubileet, men tyvärr blev han sjuk så att han ej kunde delta.
Däremot kunde vi glädja oss åt att Kerstin Gustavsson och Birgit Tjäder från den första styrelsen firade högtiden med
oss övriga festdeltagare.
”Åkerbygården” som också hembygdsgården har kallats, blev vid ett sammanträde med Västlands JUFavdelning den 20 maj 1932 ”Västlands Jordbrukareungdoms Hembygdsgård”. Om vi räknade åren från -32, skulle vi
fira 80 år, 2012.
Festligheterna startade klockan 13.00 i Hembygdsgården. En folkmusikgrupp som heter B.R.U.S. svarade för
underhållningen. Kyrkosångare Bertil Eriksson (uppväxt i Västland) svarade för skönsång under aftonen. Upplands
Fornminnesförenings ordförande Pia Wårdsäter uppvaktade och Hållnäs Hembygdsförenings ordförande Thure Ögren
likaså.
Artur Holmberg, Bengt Jansson tidigare ordföranden, nuvarande ordföranden Carl-Bertil Wallin och Birgit Tjäder
”Syföreningen” berättade om viktiga händelser under de 50 år som vår förening verkat.
Hembygdsföreningens syförening har bidragit med stora summor till underhåll av vår gamla hembygdsgård. Under
eftermiddagen drogs också medlemslotteriet samt syföreningens lotteri. Det serverades en utsökt buffè som
avslutades med kaffe och tårta.

Bidrag från Tierps kommun
Tierps Kommun bidrog med totalt 15.000 kronor för 2011 års verksamhet. Dessutom fick vi 10.000 kr till
marknadsföring inom folkmusikprojektet.

Hembygdsgården
Under 2011 hade hembygdsgården 7 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,
dels ordnar spelmansstämmor, musikcaféer m.m.
2011 års styrelse tackar för visat förtroende.
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