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Årets programverksamhet 2017
Januarifest
Julfest för aktiva och gamla trogna medlemmar hölls i Kyrkans hus i Kållekärr söndag 15
januari med öktekaffe och underhållning av Eivor Jansson och Uno Engblom,
Berättarkvällar
6 februari:
Årets första berättarkväll handlade om ”Jakter i fraktfarten”. Henry Jansson visade
bilder och berättade. Vi hade besöksrekord med drygt 80 personer.
13 mars:
Nästa gång handlade det om ”Bin och biodlarföreningarnas historia på Tjörn”. Morgan
Olsson visade olika biodlingsredskap och Arne Adolfsson berättade om föreningarnas
utveckling sedan starten 1901. Alla bjöds på honung och bibröd!
2 oktober:
Den tredje berättarkvällen fick vi besök av Tomas Johansson, som växt upp i Kyrkesund.
Han visade bilder och berättade om ”Härön och händelser runt ön”. Även lyssnare
bidrog med berättelser.
Förtjänstdiplom
Denna kväll passade vi på att ge Stig-Arne Adolfsson sitt förtjänstdiplom som han inte
kunnat ta emot på Bohusläns hembygdsförbunds årsstämma. Nu kom förbundets
ordförande Ingrid Kennborn och överlämnade det välförtjänta diplomet.
20 november:
Årets sista berättarkväll var ägnad ”Personligheter på Tjörn”. Arbetsgruppen hade tagit
reda på fakta om olika kända personer och fick hjälp att presentera dem av Jan-Evert
Halldin. Carl-Axel Fosser visade både egna och andras bilder.
4 mars Årsmöte.
Jan Albertsson ledde förhandlingarna och efter ett förslag höjdes medlemsavgiften till
150 kr. Gruppen ”Vär o Vurna” med Tomas Karlsson från Bleket sjöng och underhöll.
30 april Valborgsmässoafton.
Nya kommunchefen Ann-Britt Svedberg höll ett fint vårtal och Valla & Stenkyrka
kyrkokörer sjöng både gamla och nya sånger. Avslut med fyrfaldigt leve för våren och
nationalsången. Några förenings-medlemmar fixade pengar till föreningen genom att
sälja kaffe, nybakade våfflor samt korv och bröd. Cirka 150 personer kom och deltog i
firandet.
7 maj BHF:s årsmöte på Marstrand.
Fyra medlemmar deltog i den intressanta dagen. Vi fick förutom förhandlingar bl.a. en
tur med gamla ”spårvagnsfärjan”. Gudrun Ivarsson var en av dem som fick motta
förtjänst-diplom ur ordförande Ingrid Kennborns hand. På årsmötet meddelades bl.a. att
förbundets årsbok i fortsättningen ska komma ut i maj till årsmötet och att förbundet
sökte ny kassör.
13 maj Växtmarknad och kosläpp.
Det var många växtförsäljare och mycket folk som först tittade på kosläppet och sedan
gick in på växtmarknaden, vilket uppskattades mycket. Önskemål framfördes om
liknande arrangemang nästa år.
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15 maj Vårstädning.
Museet väcktes ur sin vintersömn och blev fräscht.
20 maj ”Per Lagerqvist i ord och ton”.
Ett uppskattat program med visor och dikter av Per Lagerqvist, med tonsättningar av
bl.a. trubadurerna Lasse och Hasse, som framförde dessa till gitarr.
28 maj Sveriges hembygdsförbunds årsmöte i Bohuslän.
Efter årsmötesförhandlingar i Uddevalla åkte deltagarna ut i landskapet för att titta på
olika företeelser. En grupp fick då komma till Bräcke för att se den föreställning som
spelas för femteklassarna och höra om skolarbetet. Skolgruppen, under ledning av Kjell
Eriksson, gjorde en strålande och mycket uppskattad föreställning. Lunch på Sundsby
och guidning av Solveig Landberg ut till Klädesholmen.
31 maj Öktekaffe för aktiva.
Tänkt som information till guider och vakter, men endast ett fåtal dök upp, får ändras till
nästa år.
6 juni Nationaldagsfirande.
Föreningen deltog som vanligt i nationaldagsfirandet med fanbärare.
23 juni Midsommarfirande.
Dagen före midsommarafton samlades runt 40 medlemmar för att förbereda själva
midsommarafton och för att ta emot allt som skänkts till lotterier. Till matvarulotteriet
togs emot 17 äggostar+ 6 mindre äggostar, 620 bullar och 70 mjuka kakor 11 flaskor
flädersaft samt kaffe, sill och honung.
Midsommaraftonens morgon fick vi, p.g.a. sjukdom, snabbinkalla 4 personer, som ställde
upp med kort varsel, särskilt tack till dem! Vädret var mycket ostabilt och precis kl. 14
började regnet, som sedan höll i sig hela eftermiddagen. Trots regnet kom 990 betalande
+ alla barn. Kaffe och dricka såldes för 10 240 kr, lotter för 14 397 kr. Affären sålde för
3 960 kr, loppis för 2 856 kr. 63 116 kronor brutto fanns i kassan när dagen var slut.
Omkring 60 funktionärer var fullt sysselsatta från 12 till 17, och på måndag efter helgen
behövdes återigen många starka armar för att återställa och städa. 17 personer kom och
när alla hjälps åt går det fort och lätt. Vi började kl. 8 och var klara kl. 10 och då hade vi
druckit kaffe och haft en mindre utvärdering. Midsommarfirandet är den viktigaste
inkomstkällan för att föreningen ska kunna utföra sina åtaganden. Stort tack till alla
funktionärer, men särskilt tack till organisatörerna Margit Karlsson och Ulla Johansson.
16 juli Auktion och loppmarknad.
Inte så många som vi hoppats kom till Bräcke denna vackra sommardag, men scenen var
full av saker som Rune Johansson auktionerade ut med hjälp av medlemmar. Kontant
betalning eller swish inbringade förstärkning till kassan.
23 juli Hemvändardag med släktforskarna.
28 juli Musikstämma.
Omväxlande väder, mest regn. Rätt mycket folk ändå. Allspelet har nog aldrig varit så
mäktigt med bastuba och många spelmän på logen. Lång dags försäljning av lotter, kaffe,
smörgåsar, korv och bröd m.m. gav en bra förtjänst.
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3 augusti Äldredag.
Tyvärr var väderutsikterna dåliga, så ”festen” flyttades till Kyrkans hus i Kållekärr. Där
blev det snabbt fullt och t.o.m. lite överfullt, men stämningen var god och servering och
underhållning med de vanliga artisterna var uppskattat.
6 augusti Allsång
med Bröderna Håkan och Christer Olsson som framförde många låtar med egna kluriga
texter. En tredje broder Bengt–Ove Olsson, som deltog i publiken, hade också skrivit
några sånger med originella texter.
13 augusti Gudstjänst
En trogen skara gudstjänstbesökare. hade i år samlats framför scenen kl. 11.00 för att
delta i friluftsgudstjänsten. Präst var Jaana Pollari Lindström och Valla spelmän spelade.
27 augusti Barnens dag.
En glad dag för alla barn och vuxna. Återigen hade vi tur med vädret. Föreningens
medlemmar hade ordnat ca 20 olika barnaktiviteter. Några exempel på detta var att
klappa smådjur, prova på att väva, rida ponny, gå i skolan på mormors vis, köpa
karameller i strut och smaka på egen kaka från den vedeldade bakugnen. Roligast var att
busa med arga gubben och tvätta i balja, enligt några små besökare. De vuxna köpte
kaffe och smörgås.
Vecka 36 – 38 Tidsresa för Tjörns skolklasser
Alla elever i åk 5 har även i år fått besöka hembygdsmuseet och delta i en tidsresa till år
1800. Eleverna har med hjälp av ett tjugotal medlemmar fått inblick i det vardagliga livet
under den stora sillperioden. Tidsresan pågick under sju dagar i september månad.
Medlemmarna gör ett storartat arbete med först teaterspel och sedan handledning i hur
arbete gick till förr i tiden. Under var sin dag hade vi besök av journalister från
Innovatum i Trollhättan och Bohusläns hembygdsförbund.
Vecka 40 Tjörns kommuns Kulturvecka
Hembygdsföreningen bidrog med en berättarkväll, den om Härön runt med Tomas
Johansson, som också var välbesökt.
10 november Höstmötet på Tyft.
Denna höstkväll hade vi besök av Gösta i Holm, som Gösta Johansson kallar sig. Han
visade bilder och berättade om sin släkting K.A. Andersson från Stordal på Tjörn, som
var med på Nordenskiölds expedition till Antarktis 1901–1904. En fantastisk historia
och spännande berättat. Flera släktingar hade kommit för att lyssna och bidra med
kommentarer. Trubaduren var sjuk och ersättaren också, men Lennart Torstensson
kunde ställa upp med kort varsel och sjöng och deklamerade texter med anknytning till
temat. Kaffe, fralla och kaka i matsalen till avslutning.
Museet och besöksgrupper
Museet har som vanligt hållits öppet alla söndagar i juli och augusti. Besöksantalet har
varierat beroende på väder och konkurrerande arrangemang. Bland besöken kan vi
nämna Folkdanslaget från Lilla Edet i maj och gruppen från Sveriges hembygdsförbunds
årsmöte, också i maj samt Skånegruppen till midsommar
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Investeringar, underhåll och arbeten
Ny samlingssal?
I början av året träffades bygg-gruppen och tittade på förslag till ny byggnad för större
samlingssal och fler utställningsrum. Tyvärr kom sjukdom emellan, men hopp tändes
om att kunna köpa granntomten och under hösten lämnades ny underskriven överenskommelse in till lantmätaren. Regleringen ägde rum i år den 23 februari.
Målning och brandsläckare
I augusti påbörjades målning av manhuset på två sidor och resten ska färdigställas
under 2018. Vi investerade också i nya brandsläckare, efter en översyn av en expert, då
de gamla blivit omoderna.
Fjälebrokvarnen
I september träffade representanter från hembygdsföreningen antikvarie Ulla Karlström
tillsammans med Bror Berntsson vid Fjälebrokvarnen. Det regnade kraftigt och det
syntes tydligt hur mycket vatten som läckte in. Vid detta möte var också två snickare
från Stala byggservice närvarande. De har tidigare renoverat Stordalskvarnen och var
villiga att ta sig an Fjälebrokvarnen också, de lämnade senare offert på arbetet.
Bidragsansökan skickades in till Länsstyrelsen, då kvarnen är ett byggnadsminne och
underhållet ska bekostas av den. Bidrag har även sökts hos Thordenstiftelsen.
Vägsten
På vägen fram till kvarnen i Fjälebro står en vägsten som gått av vid flera tillfällen. En
stenantikvarie har varit och hämtat den för renovering.
Skyltning
Föreningsmedlemmar har deltagit i kommunens satsning för bättre skyltning vid
vandringsleder, gällande Säbyleden.
Studiecirkel
Under året har studiecirkeln om museets vävnader fortsatt och det börjar närma sig ett
resultat i form av en liten bok.
Inbrott
I december hade vi inbrott under två nätter, då våra nyaste saker blev stulna, såsom TV,
bluray, hushållsassistent och borrmaskin. Dessutom gjordes stora skador på dörrar och
lås samt den fina 1700-talskistan i samlingssalen. Detta har orsakat ett stort antal
arbetstimmar, polis- och försäkringskontakter. Då alla nycklar också stals, har vi fått
byta alla lås och även larmet samt sätta upp rörelsekänslig gårdslampa, men vi är glada
att inga klenoder stals.
Ett stort tack för bidrag, gåvor och ideellt arbete!
Stort tack till Tjörns skogsvådssällskap för överflyttningen av medel till vår förening då
deras föreningen upplöstes.
Stort tack för gåvor vid begravningar!
Ett stort tack till alla som satte in en extra slant till målningen av museet!
Stort tack för alla ideella timmar som lagts ner för hembygdsföreningen detta år igen:
Kaffekokning, servering, guidning, städning, bakning, trädgårdsarbete, underhåll av
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byggnader, planering, samarbete, ansökningsarbete,
fotografering, dokumentation, lagning, anskaffning m.m.
Och stort tack till våra sponsorer:
Aldo Andreasson
Hamntjänst
Colorama
Dekorex blommor
Korggubben
Runes butik
Almö Livs
Apoteket i Kållekärr
Rosetti café
Klädesholmen Seafood

organisering,

registrering,

Genom allas er medverkan kan Tjörns Hembygdsförening fortsätta sitt viktiga arbete att
bevara Tjörns kulturarv åt kommande generationer.
Styrelsen
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