Verksamhetsberättelse 2010
Lidens Hembygdsförening

Lidens Hembygdsförening hade vid årsskiftet 356 medlemmar
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten.
Styrelsen har under året bestått av:

Yvonne Uhlin, ordförande
Ingrid Lindbergsson, kassör
Monica Karlsson, vice kassör
Yngve Gradin, vice ordförande
Britt-Marie Nilsson, sekreterare

Övriga ledamöter:

Helena Östman
Gudrun Uhlin
Bibban Olsson
Annika Strid

Suppleanter:

Matts Lindbergsson
Anna-Lena Johansson
Torsten Källman
Mats Bergqvist

Revisorer:

Gunvor Jonsson (sammankallande)
Gerd Näsman
Birgitta Söderqvist (ersättare)

Byombud.

Backen-Flygge
Boda-Långliden
Bodacke-Klärke
Byn
Dacke
Dackebränna
Högland-Västanå
Järkvissle
Kväcklingen
Märrgård
Nilsböle-Österflygge
Sillre
Åsen
Hantverkare

Valberedning:

Gunnel Pettersson
Rut Persson
Anna-Lena Johansson
Gudrun Uhlin
Margareta Raitio
Yngve Gradin
Lennart Bergh/Gerd Näsman
Jan Wiklund
Ann-Britt Björklund
Kerstin Åhström
Märta Backlund
Lennart Jonsson
Bibban Olsson
Britt-Marie Nilsson

Birgitta Söderqvist (sammankallande)
Margareta Engman
Catharina Backlund

Året inleddes med Julgransplundring i Sockenstugan den 11 januari.
Helena Östman inledde med att läsa en julsaga för barnen. Ivan Jonsson och lekledarna ledde
dansen kring granen.
Årsmöte hölls den 25 februari på Skansborg i Järkvissle.
Arne Johansson ledde årsmötesförhandlingarna varefter Järkvissle Folketshusförening
serverade gott kaffe och goda smörgåsar..
Kvällen avslutades med en film om Ståtliga Signe på Jerikoberget, ett projekt genomfört av
Backen-Flygge-Österflygge Byaförening. Den professionella filmen är gjord av Hans Funk.
17 mars var det dags för ett välbesökt Musikkryss i Sockenstugan. Ton i Ton under ledning
av Anne-Lise Lindberg-Sjödin, som stod för både frågor och det musikaliska.
12 april bjöds byombuden på middag på Wärdshuset, varefter styrelsen informerade om årets
evenemang m.m.
Flotten på Indalsälven passerar brofästet 17 april kl. 19.10. Margareta Kilander hade lyckats
pricka in tiden med endast 6 minuters felmarginal. Flotten hade byggts av Bengt-Olov
Nordlund.
Valborgsmässoafton. Vi hade ännu ingen arrendator på Vättaberget. Styrelsen fick åta sig
uppgiften att sköta förplägnaden, som bestod av soppor samt kaffe med bröd. Enligt
traditionen underhöll Tages trio under kvällen.
8 maj hade kallats till städdag på Vättaberget.
13 maj hölls Gökotta på Vättaberget. Hembygdsföreningen ansvarade för ”kyrkkaffet”.
4 juni arrangerades för andra året Hembygdsdag för årskurs 8 på Lidens skola. Det blev
återigen en lyckad dag med folkdans under ledning av professionella Lillemor och Erling
Hallberg. I bagarstugan bakades tunnbröd med Margareta Engman och Mona Lundahl som
lärare. Torsten Källman visade hur man gör kolbullar och Per-Olov Sving hade visstuga inne
på Klockargården. Innan dess hade eleverna guidats runt på området av Britt-Marie Nilsson
och Ingrid Lindbergsson. Dagen avslutades med frågeslinga med dialektord samt lunch, som
skolan stod för.
Nationaldagen inleddes med högtidstal av rektor Roy Resare, varefter trubaduren Lars-Åke
Melin (Årets trubadur i Västernorrland) underhöll med finstämda tolkningar av Taube,
Ferlin och Dan Andersson.
Scenen intogs därefter av Viktoria Melin, Jennifer Hornei, Sandra Axelsson och Anna
Sjölander och vi fick en uppvisning i både modern och klassisk dans. Därefter fick vi lyssna
till sommarsånger framförda av Lidens barnkör under ledning av Per-Olov Sving. Trollkarlen
Henning Bylund, alias Zethino, gjorde liksom förra året, stor succé, inte minst då barnen fick
delta i trolleriet.
Hembygdsföreningens standar, som tilldelas en person som gjort bestående insatser för
Lidenbygden, gavs Ingemar Åslin.

Trots att vädret inte var så soligt som vi önskat, var Midsommarfirandet på tunet vid Gamla
Kyrkan välbesökt även i år. Alla hjälptes åt att pryda midsommarstången och Tages trio med
outtröttlige lekledaren Arne Zander ledde dansen.
Söndagen 4 juli var Indals och Lidens Hembygdsföreningar inbjudna till Murberget till en
Marknadsdag. Mycket få besökare och dålig försäljning..
På Hembygdsdagen 25 juli hade himlen öppnat alla portar och regnet hällde ner. Inte många
besökare syntes på gårdsplanen, men i stugorna var det trångt och kommersen var lika god
som under soliga dagar. Inne på Hembygdsgården spred Tobbes ukuleleorkester glädje med
medryckande sång och spel.
Dagen avslutades med prisutdelning i Företagarlotteriet.
15 september inbjöds till musikunderhållning med Pär Sörman. Endast ett fåtal infann sig i
Sockenstugan för att lyssna till denne eminente artist.
Den 28 november anordnades, i samarbete med företagare och föreningar, en liten
julmarknad. Många tyckte att det var en lyckad satsning.
Vättabergets servering har från 1 juni arrenderats av Kristina Nordin och Lars-Olov Öberg.
De målningsarbeten på byggnaderna som påbörjades för två år sedan är i det närmaste klar.
Jordmassor kring grundstockarna på Hembygdsgården har grävts bort och platonmatta är
lagd mot väggen.
En luftvärmepump har installerats i utrymmet under toaletterna. Hål med cirkulationsfläktar
har tagits upp i golvet på toaletterna för att utnyttja värmen från luftvärmepumpen.
Inför advent monterades en ljusslinga upp på vårdkasen.
I slutet av december engagerades antikvarien Johanna Ulfsdotter för att ge oss råd bl.a.
angående logen, som behöver utnyttjas på ett bättre sätt än för närvarnande.
Hembygdsföreningen har mottagit minnesgåvor vid begravningar av bortgångna medlemmar.
Lidens företagare har även i år bistått med gåvor till ett för Hembygdsföreningens lotteri.
Lotteriet gav en vinst på 22.820 kronor.
Ett stort tack till alla företagare för Er generösa medverkan.
Hembygdsföreningen har under året erhållit bidrag för energibesparande åtgärder,
arrangemang, nationaldagsfirande, väghållningsbidrag med 38.655 kronor.
Hembygdsföreningen har i år sponsrat Indalsledenloppet och Lidenloppet på Bergsåkers
travbana

Hembygdsföreningens styrelse riktar ett stort tack till alla engagerade medlemmar för det
gångna året och ser fram emot ett nytt givande år.

