
NYEDS HEMBYGDSFÖRENINGS 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 
 
Föreningens 81:a verksamhetsår 
 
 
Årsmötet den 28 mars 2010 
 
Årsmötet hölls på Hemvärnsgården i Upperud. 
 
Föreningens ordförande Lennart Svensson öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna till årets stämma. 
 
Genomgången av 2009 års verksamhet visade på en mängd uppskattade aktiviteter som varit till stort gagn för 
föreningen och dess medlemmar samt för hela orten. 
 
Föreningens aktiviteter har gett ett bra ekonomiskt tillskott till kassan. 
 
Mötet avslutades med kaffe och tårta. Anita Högberg-Ingman underhöll. 
 
Styrelsen under år 2010 
Ordförande  Maud Mithander Andersson 
Vice ordförande Gösta Green 
Kassör  Ingemar Blyed 
Sekreterare  Ingrid Lendrup 
Ledamöter  Ragnar Adeen 
  Nils Andersson 
  Lillemor Jansson 
  Hasse Jonsson 
  Ingrid Olsson  
Styrelsesuppleanter Olle Andersson 
  Lennart Svensson 
  Gunnel Åhsberg  
Revisorer  Stig Ströander 
  Hans Carlsson 
Revisorssuppleanter Bertil Green 
  Harry Johansson 
Textilkommittén Barbro Eriksson sammankallande 
  Barbro Ekberg 
  Ann-Britt Näsfelt 
  Ingrid Olsson 
  Inger Oltorp 
  Annika Stensson 
Kaffekommittén Elsa Lindberg  sammankallande 
  Gunnel Håkansson 
  Gunnel Härdig 
  Lillemor Jansson 
  Ulla Jarebro 
  Bojan Nilsson 
  Gerd Nilsson 
  Astrid Persson 

 Sonja Thudin 
 
Bakarstugekommitté Inger Oltorp  sammankallande 
  Ingalill Karlsson 
Logdanskommittén Nils Andersson  sammankallande 
  Margareta Alsterdahl 
  Karin Axelsson 
  Anette Frisk 
  Ingrid Lendrup 



  Rauno Liimatta 
Bildgruppen  Hans Carlsson  sammankallande 

  Olle Andersson 
  Gösta Green 
  Hasse Jonsson 
  Aste Larsson 
  Stig Larsson 
  Elsa Lindberg 
  Rolf Wigler 
  Gunnel Åhsberg  

Valkommittén  Annika Stensson sammankallande 
  Stig Larsson 
  Bojan Nilsson 
 
Fonden 
Ordförande  Karin Hansson 
Vice ordförande Bertil Green 
Kassör  Lena Hammar 
Sekreterare  Annika Stensson 
Ledamöter  Elsa Lindberg   
  Ann-Britt Näsfelt 
Styrelsesuppleanter Stig Larsson 
  Gösta Green, representant för föreningen 
 
Nyeds Hembygdsförenings fond har avslutat sitt 18:e verksamhetsår. Fonden har under året förmedlat 
hyllningsadresser och kondoleanser för 13 548 kr.  Minimipriset har varit 50 kr, ev porto tillkommer. Sedan 
fonden grundades 1993 uppgår intäkterna till totalt 254 601 kr. 
 
Medlemmar  
Antalet medlemmar var 327 (322). Medlemsavgiften var 100 kr. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden. Även suppleanterna var kallade. 
 
Personal 
Lönebidragsanställda  har under året varit: 
 
Rauno Liimatta (vaktmästare) hela året 
En praktikant har varit anställd 25 juni – 15 augusti. 
En person i Fas 3 har varit anställd från 1 oktober. 
 
Genom Karlstads kommuns försorg har sammanlagt tolv skolungdomar haft feriearbete och har sysslat dels med 
sommarcaféet och dels med gräsklippning mm. 
 
Danslogen 
Under året har tretton logdanser arrangerats, varav två  i samarbete med Nyedshovs IF, och Molkoms SK samt 
elva i egen regi. Denna verksamhet ger ett gott bidrag till föreningens ekonomi. 
 
Logen hyrs även ut till PRO:s lokalförening som bedrivit motionsdanser under ett antal söndagar. 
 
 
 
Textilkommittén 
Våren inleddes med textilkommitténs möte och planering för vårens aktiviteter. Varje måndag eftermiddag 
samlas 10-15 ideella och kunniga deltagare för att ta tag i arbetet med vävning, broderier som ska gå till lotterier 
eller försäljning.  

I februari kom Barbro Wilhelmsson, Hammarö, och visade olika tekniker i stickning. Den 18 mars visades gamla 
kläder på skärmar på Åsbackahemmet under rubriken ”Textilier berättar”. Där ingick även Nyedsdräkten, både 



vardags- och festdräkt. Den 17 april arrangerades en klädparad på Åsbackahemmet med kläder från 1990-talet 
och bakåt i tiden.  

Under vårens MeraMolkom-mässa i sporthallen deltog vi med en klädparad. Inför sommaren byggdes en 
utställning med barnkläder 0-12 år på Dahlgrensgårdens övervåning. I montern fanns förutom kläder även vagga, 
dockor och leksaker.  

Hösten inleddes med en utflykt till Ransäter med besök på Galleri Berget, på Erlandergården och i Munkfors. 
Utflykten blev vårt 20-årsjubileum för verksamheten och utvecklingen av Dahlgrensgården. Hösten fortsatte med 
arbete med vävar och broderier som skulle slutföras inför julmarknaden.  

Ingrid Olsson har liksom tidigare år ansvarat för vävkurser i samarbete med Vuxenskolan. 
 
 
Kaffekommittén 
Vid följande arrangemang har kaffekommittén deltagit med servering. Ett antal studiebesök har också kunnat 
genomföras tack vare kaffekommitténs insatser.  Dessutom har tunnbröd bakats för försäljning bl a på 
julmarknaden. 
      
 9 mars  Ulla Wennerlund, Värmlands Museum  20 pers 
28 mars Hembygdsföreningens årsmöte   60 pers 
30 april Valborgsmässokaffe   50 pers 
15 maj Veteranbilsförening   25 pers 
 6 juni Nationaldagsfrukost   80 pers 
10 juni Buss från Skåne    50 pers 
11 juni Lärare från Nyeds skola   23 pers 
25 juni Midsommarfirande                          250 pers 
 9 juli Barbro Jansson    15 pers 
11 juli Söndagsöppet, Dräktparad   30 pers 
25 juli Söndagsöppet, Mattans dag   25 pers 
 1 augusti Söndagsöppet, Hembygdsgårdarnas dag  50 pers 
8 augusti Söndagsöppet, Pensionärernas dag  85 pers 
29 augusti Hästdagen                            130 pers 
22 oktober Rårakekalaset                                                     110 pers 
 5 december Julmarknad                            100 pers  
    
Bildgruppen 
Bildgruppen har haft regelbundna möten under vinterhalvåret. Gruppen uppgift har bl.a. varit att ta fram bilder 
till almanackan och identifiera kort ur föreningens stora samlingar. 

Vår Internetbaserade bilddatabas har rönt stort intresse. En stor mängd bilder har laddats upp på den speciella 
databasen www.wermlandsbilder.se. Ett flertal nya medlemmar har tillkommit (Karlstads HBF, Grava HBF, 
Alsterdalens HBF och Norra Råda HBF). Tillsamman har föreningarna nu lagt ut över 5000 bilder (december 
2010). Intresseanmälningar finns från flera  föreningar som vi har besökt eller kommer att besöka för att 
presentera lösningen. Deltagande föreningar betalar inträdesavgift samt årlig avgift. Dessa intäkter kommer att 
användas för att betala för Wermlandsbilder.se samt kommande uppgradering av programvara. 
 

Bildgruppen deltog med en liten utställning/demonstration på Karlstads bibliotek för att fira Karlstad som årets 
kulturkommun. En speciell bildvisning på Åsbacka vårdhem blev mycket lyckad. 

Gåvor 
Egil Eriksson, Molkom Dragspel och tre notställ 
Vuxenskolan, Molkom Stolar, bord, skärmar, porslin samt bildutställningar 
Inger Svensson, Molkom Synålsask från August Landin 
Göran Ferner, Lindfors Järntacka 
Irene Johansson, Molkom Två träskyfflar, ett träämbar, en järngryta, ett Polhemslås, två  
  kaffesurrogatbrännare, en burk cikoria, en tvättstamp 
Lennart Frey, Råum Ensitsig hästvagn, s k Karl Johan-vagn 



Gunnel Lander, Molkom Byxor 
Harald Alvers, Karlstad Skrifter 
Sune Rosenberg, Lindfors Stickmaskin 
Elsa Hjelm, Molkom Mattrasor 
Mats Toresson, Viberg  Mjölkflaska 
Willy Ericsson, Brattfors Båtmotor från 30-talet 
Alf Åhsberg, Karlstad Två getdoningar barnstorlek 
Märta Eriksson, Molkom En tomte 
Siv Povelsson, Skara En tavla 
Kajsa Olsson, Mellerud Frack från 1927, använd en gång 
Bröderna Engström, Råum Vedklyv från 1940-talet 
 
 
Slutord från ordföranden 
 
Åter har ett år gått med mycket trevliga och fina aktiviteter på Hembygdsgården. Många besökare har det varit 
som blivit guidade runt för att se de gamla husen med deras innehåll och den vackra omgivningen.  

Jag brukar gå runt här på området och när jag ser ner mot Molkomssjön så är det lyriskt vackert, man blir varm i 
hjärtat. Undrar om det är många som har tagit en promenad runt här och njutit av den vackra plats som 
Hembygdsgården ligger på?  

Program under året: Nationaldagsfrukost, De vilda blommornas dag,  ett midsommarfirande som i år blev lite 
extra uppmärksammat. Vi fick besök av det norska folkdanslaget Leikarringen Huldra från Röjken, som med 
sina vackra bunader hade en fin uppvisning för oss, därefter var det dans kring midsommarstången. Mycket folk, 
så det var strykande åtgång på kaffe och lotterier.  

På Hembygdsgårdarnas dag var det besök av Hembygdsgillets sångkör Hembrygden som sjöng Frödingvisor. 
Hästens dag var välbesökt trots att det regnade.  

Gubbfrukosten har som alla vet har pågått några år. En idé kom upp om vi inte skulle ha en träff för kvinnorna 
och då föddes ”Kvennfôlksafta”.  

Rårakekalaset är som vanligt uppskattat och i år var det till stor belåtenhet för kaffeflickorna hade gjort rårakorna 
själva.  

Ett stort tack till alla som skänkt gåvor till föreningen. Tack alla medlemmar som är med och stöttar 
Hembygdsföreningen. Tack alla i kaffekommittén, logdanskommittén, bakarstugekommittén, textilkommittén 
och bildkommittén. Sist men inte minst vill jag rikta mitt varma tack till denna underbara styrelse som gör ett 
fantastiskt jobb.  

Maud Mithander Andersson  

Ordförande Nyeds Hembygdsförening  

 
Molkom i mars 2011 
 
 
 
Maud Mithander     Gösta Green   Ingemar Blyed 
 
Ragnar Adeen       Nils Andersson  Olle Andersson  
 
Lillemor Jansson     Hasse Jonsson  Ingrid Lendrup  
 
 Ingrid Olsson      Lennart Svensson  Gunnel Åhsberg 
 
 
 


