
Medlemsbrev n:r 2/2022

Hej alla!
Vad har skett och vad kommer att ske i hembygdsföreningens verksamhet under våren?
Den 1 mars var det fettisdagsfirande och mycket matgäster hade vi som åt bruna bönor med 
fläsk och sedan semla till kaffet. Alla tyckte det var roligt att kunna träffas igen och sitta och 
”surra”. Tack alla som kom!

Den 20 mars hade föreningen sitt årliga årsmöte som var ett s.k. hybridmöte, dvs. både 
fysiskt och digitalt. Vi höll även denna gång till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Lit. 
Gerd, Carina och Björn Groth hade ordnat med utrustning för att kunna genomföra det digitala 
mötet. Tack!

Till ordförande för årsmötet valdes Leif Persson och till sekreterare Mikael Andersson. 
Årsmötet löpte på utan några svårigheter och vi fick en ny person, Marcus Eriksson, i styrelsen 
efter Fredrik Östlund, som hade valt att avgå. Efter uppläsning av verksamhetsberättelse, bokslut 
och revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Styrelsen består nu av (efter 
konstituerande möte):

Ordförande Mikael Andersson
V. ordförande Per-Olof Eriksson
Sekreterare Eleonor Bergström
Kassör Monica Eurenius
Ledamöter Malin Broström och Marcus Eriksson
Ersättare Stina Eliasson, Ingrid Brorsson, Margareta Halvarsson, Ingela Brandén och Erik 
Lindroth

Årsmötesprotokollet finns att läsa på hembygdsföreningens hemsida, www.hembygd.se/lits.
 
Vad händer mer?
Jo, i år räknar vi med att kunna genomföra både nationaldag- och midsommarfirande. Sedan på 
midsommardagen kommer det att vara en gudstjänst kl 11 och efter det serveras kaffe med 
fikabröd. På söndagen den 26 juni öppnar vi sommarcaféet och har sedan öppet varje dag fram 
till och med den 14 augusti. I vecka 29 (18-24 juli) kommer vi att anordna en hembygdsvecka 
med sedvanligt öppethållande i byggnaderna och ett antal aktiviteter. Se affischer, hemsida och 
Facebook. Vi antar att MHF kommer att ha gökotta i vanlig ordning på Kristi himmelfärdsdag 
den 26 maj.
För att allt detta ska fungera så arbetar de olika kommittéerna för fullt:
Byggnadskommittén har hållit på med upphandling av ännu en tjärning av taken på Klöstaloftet 
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och Brevågsstugan. Taket på Korstastugan ska också tjäras men där behöver en del bräder bytas 
ut och mossa måste först skrapas bort på norrsidan. Företaget Hälsinge takspån kommer att 
utföra tjärningen. Brädorna på hjällbron är dåliga och måste bytas ut. Fönsterrenoveringar 
fortsätter. Brevågsstugan behöver målas med Falu rödfärg. Mera röjningsarbeten behöver 
utföras. Ja, som ni ser så är det mycket underhåll av alla husen och marken runt omkring. Kom 
gärna och var med!
Feriepraktikanter har vi sökt, via kommunen, både för att arbeta utomhus och i serveringen. Två 
utomhusgrupper, med vardera 4 praktikanter/period, som kommer att arbeta v.25 - v.27 och v. 
v.31 – v.33. Flera arbetsledare behövs!
Serveringskommittén har haft ett antal möten för att arbeta igenom och tydliggöra vad det 
innebär att jobba ideellt i köket under sommaren. Det ska finnas telefonlistor och information 
om allt man behöver veta. Vi har också kontaktat flera personer som kan tänka sig att hjälpa till i 
sommar, men det behövs flera! Det är roligt att arbeta några dagar i serveringen och man 
träffar mycket trevliga gäster. Dessutom tar vi väldigt gärna emot bidrag från alla duktiga 
hemmabagare eftersom bullar, småkakor och sockerkaka, som ingår i en s.k. brödportion, är 
otroligt populärt.
Ring för mer info:
Eva Järvholm 070-659 58 73
Margareta Halvarsson 076-134 63 41
Ingrid Brorsson 070-611 75 42

I serveringen har vi sökt 4 feriepraktikanter fördelade på 7 arbetsveckor med dubbelbemanning 
de veckor det är högst arbetsbelastning.
Redaktionskommittén har redan haft ett möte inför nästa Litsbok. Tänk på att skicka in 
artiklar! (Kan bl.a. sändas till: mandlit@me.com)
Informationskommittén har haft ett möte och vi har också deltagit i Heimbygdas satsning 
”Kulturarvet som besöksmål” och samarbetet med Destination Östersund. En 
medlemsvärvningskampanj håller vi på med.
Lekmiljökommittén har sökt pengar för att kunna genomföra en dag med Linnéa Krylén där hon 
lär både barn och vuxna om samlande. Vi har också sökt pengar till en liten get. Gärna skulle vi 
se en enkel ”halvbod” vid Klöstaloftet för förvaring av styltor, hopprep, bollar mm. Någon 
snickarkunnig?
 
Ett upptaktsmöte för alla kommittéarbetare och andra intresserade kommer vi att anordna 
på lördag den 14 maj kl 10.00-12.00 i Korstastugan. 
Vårstädning, både inne och ute, blir det den 18 maj kl 10.00

Alla är välkomna!

Föreningens vision:
Hembygdsgården är en plats för folkbildning och gemenskap

där nutid möter dåtid och framtid.

Vår hemsida: https://www.hembygd.se/lits
Vår facebooksida: https://www.facebook.com/Litshembygdsforening
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