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Hej alla!

Vad sker i hembygdsföreningens verksamhet under våren?

Jo, föreningen har haft sitt årliga årsmöte fast den här gången digitalt. Det var glädjande nog 
ändå 15 medlemmar som deltog. Studieförbundet Vuxenskolan i Lit ställde upp och ordnade så 
att det digitala årsmötet kunde genomföras. Tre personal från SV, varav två kom från Östersund 
med utrustning, ordnade genomförandet. Tack Gerd och Sv! Årsmötet löpte på utan några 
svårigheter och vi fick en ny person i styrelsen efter Eskil Renström som har valt att avgå. Efter 
uppläsning av verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse beviljades styrelsen 
ansvarsfrihet. Styrelsen består nu av (efter konstitutionerande möte): Årsmötesprotokollet finns 
nu att läsa på hembygdsföreningens hemsida, www,hembygd.se/lits.
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Vad händer mer?
Bakugnen i Lilla bakstugan är ännu under renovering. Det visade sig att den var mera skadad 
än vad som syntes från utsidan. Hela arbetet kommer att kosta runt 50 000:-. Arbetet har nu 
kommit så långt att hela murkomplexet har målats och bakstugan ska städas. För att i möjligaste 
mån undvika framtida skador kommer utförliga instruktioner att skrivas för eldning i ugnen, 
städning av bakstugan och betalning. Mera information kommer senare.

Lekplatsen med gungor och rutschkana håller på att färdigställas. Ännu saknas jord för 
fyllning mot utsidan mot ramen som begränsar barkytan. Sedan ska det även sås gräsfrö. Arbetet 
med hästen fortskrider.

På grund av pandemin kan vi inte besluta om vare sig nationaldags- eller midsommarfirande 
men vi har beslutat att ha sommarcafé i egen regi från söndag 29 juni (annandagen) 
t.o.m. söndag 15 augusti. I vecka 29 (19-25/7) hoppas vi kunna genomföra en 
Hembygdsvecka. Vi har ansökt hos kommunen att få ett antal sommararbetande ungdomar i 
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servering men även att arbeta med städning utomhus och underhållsarbeten i och på byggnader. 
Ungdomarna är hos oss 5 timmar per dag. Som vanligt söker vi vuxna som kan ställa upp 
och leda ungdomarna i serveringen samt i städnings- och underhållsarbetet. Det kan 
gälla en eller flera dagar mellan klockan 10 - 17. Kontaktperson för serveringen är Ingrid 
Brorsson, tel 070-611 75 42 eller ingrid.brorsson52@gmail.com. Kontaktperson för 
städning/underhåll är Håkan Järvholm, tel 070-329 49 15 eller hakan.jarvholm@gmail.com.

Inför sommarens öppethållande i Korstastugan med servering av småkakor (krus), bullar och 
mjukkakor, både långpannerutor och traditionell sockerkaka, tar vi gärna emot bidrag av alla 
slag. Tänk bara på att undvika mandel och nötter med tanke på allergier. Kontakta Ingrid 
Brorsson vid ev. funderingar, se ovan.

I torsdags förra veckan träffades ett antal personer på Hembygdsgården för att se vad som 
behöver göras inför sommarens aktiviteter. Sedan kommer vi att per e-post informera om vad 
som behöver utföras och när. Hoppas att Du kan/vill ställa upp och hjälpa till!

Föremålsinventeringen har återupptagits och vill Du vara med någon gång så kontakta Mikael 
Andersson 076-761 05 64, mandlit@me.com. Vi söker en “intresserad konstkunnig 
volontär” för att göra utställningar och hänga tavlor på Hembygdsgården. Tag kontakt med 
Mikael.

Lilla bakstugan och smedjan, 29 april 2021
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