NYEDS HEMBYGDSFÖRENINGS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008
Föreningens 79:e verksamhetsår
Årsmötet den 30 mars 2008
Årsmötet hölls på Hemvärnsgården i Upperud.
Föreningens ordförande Gösta Green öppnade mötet och hälsade medlemmarna välkomna till årets stämma.
Genomgången av 2007 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 . Olle Andersson visade bilder från årets aktiviteter.

Styrelsen under år 2008
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Styrelsesuppleanter

Revisorer
Revisorssuppleanter
Textilkommittén

Kaffekommittén

Gösta Green
Lennart Svensson
Ingemar Blyed
Ingrid Lendrup
Ragnar Adeen
Nils Andersson
Barbro Eriksson
Hasse Jonsson
Ingrid Olsson
Olle Andersson
Åke Hertzberg
Lillemor Jansson
Stig Ströander
Hans Carlsson
Bertil Green
Harry Johansson
Barbro Eriksson
Barbro Ekberg
Ann-Britt Näsfelt
Ingrid Olsson
Inger Oltorp
Annika Stensson
Elsa Lindberg
Gunnel Håkansson
Gunnel Härdig
Margit Jansson
Maj Lindberg
Bojan Nilsson
Gerd Nilsson
Astrid Persson
Sonja Thudin
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Bakarstugekommitté
Logdanskommittén

Fotogruppen

Valkommittén

Inger Oltorp
sammankallande
Ingalill Karlsson
Nils Andersson
sammankallande
Margareta Alsterdahl
Karin Axelsson
Ingrid Lendrup
Rauno Liimatta
Hans Carlsson
sammankallande
Olle Andersson
Gösta Green
Hasse Jonsson
Aste Larsson
Elsa Lindberg
Rolf Wigler
Gunnel Åhsberg
Elsa Lindberg sammankallande
Stig Larsson
Annika Stensson

Fonden
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Styrelsesuppleanter

Karin Hansson
Bertil Green
Elsa Lindberg
Annika Stensson
Lena Hammar
Ann-Britt Näsfelt
Stig Larsson
Gösta Green, representant för föreningen

Nyeds Hembygdsförenings fond har avslutat sitt 15:e verksamhetsår. Fonden har under året förmedlat
hyllningsadresser och kondoleanser för 23 214 kr. Minimipriset har varit 50 kr, ev porto tillkommer. Sedan
fonden grundades 1993 uppgår intäkterna till totalt 225 958 kr. Fonden har bidragit med 12 720 kr till
Fotogruppen för inköp av dator och projektor.

Medlemmar
Antalet medlemmar var 312 (308). Medlemsavgiften var 80 kr.

Sammanträden
Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden. Även suppleanterna var kallade.

Personal
Lönebidragsanställda har under året varit:
Bengt-Olof Karlsson
Rauno Liimatta (vaktmästare)
Joanna Gebril

juni-september
hela året
hela året

Genom Karlstads kommuns försorg har sammanlagt elva skolungdomar haft feriearbete och har sysslat dels med
sommarcaféet och dels med gräsklippning mm.
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Danslogen
Under året har fjorton logdanser arrangerats, varav tre gånger i samarbete med Nyedshovs IF,
Brandmannaklubben resp 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
Arbetet i Dahlgrensgården fick en festlig upptakt i slutet av januari med besök på länshemslöjdskonsulenten
Carina Olssons tjänsterum i Karlstad. Vid rundvandringen i lokalerna kunde vi se en mängd slöjdalster av olika
material och från olika orter i Värmland. Carina berättade om verksamheten och besvarade glatt alla våra frågor.
Så småningom satte vi oss till bords med kaffe, bröd och trivsamt slöjdprat.
Det fortsatta arbetet på måndagsträffarna i Dahlgrensgården har bestått av vävning av mattor i två vävstolar. En
stor samling broderier, mer eller mindre färdigsydda, har skänkts till oss och en del har färdigställts och utgjort
vinster i sommarlotteriet.
I mars månad hölls länshemslöjdsföreningens årsmöte med omkring trettio deltagare i Dahlgrensgården, där
också biblioteket från den forna Hemslöjden i Karlstad numera är placerat. Intresserade är välkomna att ta del av
slöjdlitteraturen, som består av ca 700 titlar.
Årets utställning av broderier inlånade från Nyedsbygden visades i montern på övervåningen.
Under hösten har slöjdcaféer ordnats vid tre tillfällen.
En septemberdag prövade vi på att sticka en trasrya efter gammal förebild från 1920-talet. I oktober höll förre
rektorn på Sätergläntans hemslöjdsgård, Greta Johansson, en föreläsning om linodling och linnevävnader. En
dag i början av november var temat halmslöjd och gammaldags julpynt med Annika Stensson som ledare.
Ingrid Olsson, vävlärare, har liksom tidigare år ansvarat för vävkursen 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.
30 mars

Hembygdsföreningens årsmöte

50 pers

6 april

Värmlands ungdomsförbund i skytte

35 pers

13 april

Utställning klippdockor

20 pers

16 april

“Visafton”

15 pers

19 april

Värmlands Stövarförbund

55 pers

30 april

Valborg /vernissage

50 pers

4 maj

Föredrag konstutställningen

20 pers

13 maj

Föreningen “Förr i tia”

25 pers

6 juni

Nationaldagsfrukost

100 pers

13 juni

Lärarkaffe

25 pers

18 juni

R.Hedström “Kusinträff”

30 pers

20 juni

Midsommarfirande

160 pers
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29 juni

Söndagsöppet

15 pers

13 juli

Söndagsöppet: Växtfärgning

30 pers

20 juli

Söndagsöppet: Traktordagen

150 pers

27 juli

Söndagsöppet: Stendagen

25 pers

3 aug

Söndagsöppet: Hembygdsgårdarnas dag

40 pers

10 aug

Söndagsöppet: Pensionärernas dag

80 pers

16 aug

B.Holmqvist “Norrlandsgäster”

30 per

27 aug

Anställda vid Karlstads Stift

65 pers

24 okt

Rårakefest

130 pers

16 nov

Föredrag “Textilresa i Kina”

25 pers

6 dec

Julmarknad

100 pers

12 dec

Mellanskog

50 pers

Fotogruppen
Fotogruppen träffas en gång per månad och identifierar gamla bilder från Nyedsbygden, vilket är mycket
värdefullt innan bilderna blir för gamla. Här gör Hans Carlsson ett jättejobb med att scanna in och systematisera
allt i ett dataregister som nu omfattar ca 20 000 bilder. I samarbete med Råums bygdegårdsförening och
Vuxenskolan anordnades ytterligare en visning av lokala bilder i Råum under vårvintern.

Gåvor
Anna Lisa och KG Mattson
Reinhold Nilsson, Kristinehamn
Karl-Henrik Henriksson, Västerud
Allan Jonsson, Karlstad
Sussie Eriksson, Älvsbacka
Molkoms Bruk
Ingrid Hallberg, Forshaga

Margit Magnusson

Lillemor Jansson
Vivianne och Sören Jernberg

Fryksdalsskåp
Bok ”Folk och gårdar i Hedås och Ambjörbyn”
Dokumentation om Herbert i Snåret
Fotoalbum, urklippsalbum från Maja och Jöns Jonsson
Nyedsdräkt
Kvarnsten, förvaras vid sädesmagasinet i Bruksparken
Tygklädda pärmar med vävnotor, beskrivningar av växtfärgning
Varpa
Pall för spolmaskiner
Krans av växtfärgat garn
diverse från Karlstads kommuns arbetsterapiverksamhet:
bobinmaskin, spolmaskin, härvel, vävram, hållare för spröt,
garn
fastighetsregister från 1840-talet från Fageråsen Där Ôppe
Evert Jernbergs samlingar

PRO Nyed, Macken i Molkom AB, SPF Milan,
Hjelms rör AB, Antik och Design, Outokumpu
Stainless AB, Zetterströms Rostfria AB
bidrag till nytt värmeskåp i Hemvärnsgården

Slutord från ordföranden
2008 har varit ett mellanår för hembygdsföreningen då vi har pustat ut efter föregående års kraftansträngning
med två stora utbyggnader. Kontoret har flyttats till övervåningen i Hemvärnsgården och därmed har köket och
lilla salen kunnat utökas så båda har blivit mer funktionella och användbara. Omläggningen av taket på
Hembygdsgården får vänta ett år eftersom vi inte fick några bidragspengar. En ny klockstapel vid bakarstugan
och ett enkelt garage till vår traktor har byggts.
Sommarprogrammet inleddes med Nationaldagsfirandet som har blivit en god tradition i Molkom med stor
uppslutning. En ny och lyckad Traktordag den 20 juli lockade många besökare trots småregn. Speciellt glädjande
var att så många yngre kom. Lördagsdanserna i Upperudslogen höll även i sommar en hög och jämn publiksiffra.
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Kolmilan började resas i september och den 6 oktober tändes den till tonerna av Anki Lindhs dragspel. Publiken
fick själva steka kolbullar vid brasan. Milberget har fått mycket bättre utsikt sedan vi i somras avverkade den
gamla granskogen runt danslogen och öster om kolarkojan. Ca 600 kbm skog avverkades och gav ett bra tillskott
i kassan.
Rårakekalaset avslutade sommarprogrammet och många som ville anmäla sig kunde inte beredas plats tyvärr.
Dock kunde 123 personer få komma och äta härliga rårakor och gott fläsk. Lyssnade och njöt gjorde vi till 4050-talslåtar som framfördes av pianisten Jan Sundkvist med damer från Kil.
Gubbfrukosten första måndagen under höst- och vårmånaderna är fortsatt populär och lockar 20-25 personer
varje gång.
Styrelsen vill särskilt uppmärksamma de olika grupperna som var och en gör ett stort jobb för hembygdsföreningen. Tack till danskommittén, textilkommittén, fotogruppen och inte minst kaffekommittén!
Nyeds hembygdsförenings målsättning är att förvalta det värdefulla arv som vi har och samtidigt skapa nya
traditioner för framtiden . Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla aktiva, medlemmar, myndigheter,
sponsorer och organisationer som medverkat till att förverkliga våra målsättningar.

Gösta Green
ordförande Nyeds Hembygdsförening

Molkom i mars 2009
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