VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Hållnäs hembygdsförening har under året haft sex sammanträden och bestått av
nedanstående personer:
Ordinarie ledamöter: Mats Gällström
ordförande
Eva Håkasson
vice ordförande
Susanne L Adriansson sekreterare
Mats Jansson
kassör
Theresia Helgesson
Maria L Hallengren
Maria Larsson
Ersättare:

Monica Ek
Marianne Eriksson
Ann-Charlotte Götehed Henriksson
Helena Karlström
Annika Zetterberg

Revisorer:

Ulrika Mattsson
Lars Persson
Elisabeth Jansson (ersättare)
Per Andersson (ersättare)

Valberedning:

Lars-Erik Larsson (sammankallande)
Gert Evaldsson
Roine Henriksson

Medlemsantalet uppgick till 246 betalande.
Medlemsavgiften var för enskild 75 kr, familj 125 kr, och förening 150 kr.

Aktiviteter och evenemang
Årsmöte
Årsmötet hölls den 7 april i Gröna Lund. Som vanligt serverades bröd från bagarstugan och
Hållnäsost samt hembakt kaka till kaffet. Under kaffet spelades en ljudupptagning från 1960 av
bygdespelet ”Bystämman”.
Nationaldagen 6 juni
I kyrkan framfördes musik av Hållnäs spelmän, och sång av Maria Larsson och Maria L
Hallengren. Fanbärare var Julia Johansson och Jesper Helgesson. I församlingshemmet serverades
efteråt kaffe med hembakat bröd, och den nyframtagna Hållnäsflaggan visades och såldes.
Midsommarfirande
Onsdagen före midsommarafton kläddes stången som vanligt. Midsommarafton restes den och
ringlekarna leddes av Malin Sala till ackompanjemang av Hållnäs spelmän. Alla barn bjöds på
glass, och underhöll gjorde Trollkarlen Mr Dannyman. Antalet betalande uppgick till 790 st samt ett
stort antal barn – så många att glassen tog slut.

På midsommardagen var det danskväll till Callinaz med öltält och servering, som lockade 760
betalande.
Hållnäsveckan 22-25 juli
Som vanligt hade Mats Gällström släktforskning under söndagen och måndagen, och på
måndagskvällen hölls den sedvanliga auktionen, som inbringade nästan 21.000 kronor. På tisdagen
visade Thure Ögren Griggebosågen, och på torsdagen var det bak i bagarstugan.
Danskväll 3 augusti
Martinez spelade, och öltält och servering fanns, men evenemanget lockade endast 223 betalande.
Dansen sammanföll med båtveckan i Öregrund och dessutom var inte vädret det bästa. Den hade
senarelagts en vecka på grund av att orkestern inte kunde komma det planerade datumet.
Öppen hembygdsgård under På tur i Hållnäs 10 augusti
Även detta år lockades en hel del besökare till hembygdsgården, som likt tidigare hade visning av
hus, servering, utställning av Hållnäsdräkten och pärmar med foton från 70-talet att bläddra i.
Dessutom hade hembygdsföreningen loppis på osålda saker från auktionen och andra skänkta
föremål.
Edvalladansarna hade prova-på-dans och Hållnäs norra vävförening visade sina alster och hade
lotteri, och på gamla dansbanan hade Jenny Hallengren fotostudio. Till åminnelse av att det gått 300
sedan ryssarna härjade Sveriges östkust visades en vandringsutställning om detta, producerad av
Historiearvsmuseet och skänkt till hembygdsföreningen genom Lars Persson, som själv dessutom
hade gjort en utställning som åskådliggjorde hur Hållnäs drabbades av de ryska truppernas
landstigningar och räder på flera platser. I Hellströmsgården visades en utställning av Ingeborg
Hellströms foton från 1940- och 50-talen, gjord av Marianne och Carl-Åke Eriksson.
Hållnäs marknad
Säsongen sista evenemang på hembygdsgården var som vanligt Hållnäs marknad som ordnas av
bygdegårdsföreningen sista lördagen i augusti. Hembygdsföreningen höll museet öppet för
marknadsbesökarna.
Kulturarvstrappan
För andra året var hembygdsföreningen värd när kommunens samtliga andraklassare under fem
dagar i september besökte Lingnåre för lära sig om hur man levde på vikingatiden. Christina och
Mats Gällström och Susanne Ljung Adriansson höll i detta.
Kulturarvstrappan innebär att varje årskurs besöker olika platser i kommunen som åskådliggör det
kulturarv som finns här, och som representerar olika tidsepoker. Konceptet är unikt för Tierps
kommun och påbörjades i mindre skala 2016, och har sedan dess byggts ut med fler besöksmål.
Hållnäsflagga
Hembygdsföreningen lät framställa 100 st flaggor i mindre format, s k fasadflaggor, med Hållnäs
egen symbol – det gamla kommunvapnet som numera används som föreningens logotyp. Flaggorna
såldes för 150 kr styck och blev så populära att 100 stycken till fick beställas. Dessutom
införskaffades två Hållnäsflaggor i större format att flaggas med vid hembygdsgården.
Vi i styrelsen vill rikta ett hjärtligt tack till alla och envar som under året på olika sätt har hjälpt till i
föreningens verksamhet!
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