Verksamhetsberättelse 2019

Ordförande har ordet
Så har ännu ett år passerat och för Vaksala hembygdsförening innebar 2019 att vi bland annat firade vårt 40årsjubileum. Sedan starten 1979 fram till idag har föreningen varit livskraftig med mångsidiga programpunkter, som åtskilliga studiecirklar, föredrag och många vandringar och ofta fått fin respons på det från våra
medlemmar. En vilja att gemensamt arbeta för hembygden har varit genomgående under alla fyrtio år. Dessutom har våra medlemmar varit trogna och många har varit med sedan starten, vilket är mycket glädjande.
Jubileet firades under speciella former en vacker försommarlördag. Den 25 maj åkte 70 personer med
Lennakatten till Länna bruk. Tåget utgick ifrån Uppsala Östra station och stannade till vid tre hållplatser i
Vaksala: Fyrislund, Årsta och Skölsta. Väl framme i Länna bruk promenerade sällskapet till Länna värdshus
där en fin lunch intogs. En kort redogörelse av föreningens fyrtio år, speciellt de första, gavs av ordföranden.
Lennart Sandberg, som ledde det första årsmötet 2 oktober 1979, berättade om Länna bruk och dess historia.
På höstmiddagen i oktober, med 65 middagsgäster, avslutades jubileumsfirandet med en återblick över
hembygdsföreningens tillkomst och verksamhet. Hans Sjöström, dåvarande kyrkoherde i Vaksala och den
som öppnade det allra första mötet den 5 april 1979 då föreningen bildades, höll tal. Han nämnde bland annat
i sitt tal den första kända Vaksalabon, Laurentius av Vaksala, som levde på slutet av 1200-talet och dog 1329.
På middagen deltog närmare tio personer, som varit medlemmar under alla 40 år. Heder och tack till dem!
Vaksala hembygdsförenings framtid ser i dagsläget ljus ut. Många frivilliga krafter bidrar med värdefulla
arbetsinsatser. Medlemsantalet ökar stadigt, idag runt 250 medlemmar, mycket tack vare informationstillfällen,
som i Lindbacken i april, och framför allt med direkta kontakter med intresserade. Med frikostiga bidrag ur
Oskar och Inez Ehns minnesfond, sammanlagt genom åren närmare tvåhundratusen kronor, har hembygdsföreningen fått möjlighet att bland annat publicera skrifter, nu närmast en bok om Svia. Föreningen ökar sina
insatser för att engagera också barnfamiljer och att informera sig om landskapets förändring, allt enligt
Svenska Hembygdsförbundets direktiv för 2018–2022 och den europeiska landskapskonventionen.
Hembygdsföreningens styrelse har till exempel begärt information om planerna för rivning av gamla Kyrkskolan i kyrkbyn. Vi följer den fortsatta utvecklingen och hoppas att kyrkbyn får fortsätta vara en omtyckt
och idyllisk plats även i fortsättningen samt att landskapet kring kyrkan och kyrkbyn skonas från hård exploatering.
För Vaksala hembygdsförening
Anna Christina von Schantz
Ordförande

Sammanträden och föreningsmöten
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under 2019, varav ett konstituerande möte för den nya styrelsen.
Styrelsens arbetsutskott har behandlat frågor och genomfört uppgifter genom informella möten.
Årsmötet hölls den 16 mars i Salabackekyrkan. Lennart Sandberg valdes att leda årsmötet. Föredragshållare
var Islands ambassadör i Sverige, Estrid Brekkan.
Styrelsen har under det gångna året bestått av Anna Christina von Schantz ordförande, Micael Tallberg vice
ordförande, Ulf Schmidt sekreterare, Rolf Westin vice sekreterare, Karin Winberg kassör, Margreth Sjögren
vice kassör, ordinarie styrelsemedlemmar Krister Ericsson, Åke Englund och Jan Winberg samt ersättare
Carl-Birger Sveidqvist och Bodil Jansson.
Revisorer under det gångna året har varit Kjell Danielsson och Åke Andersson (i Harberget) och ersättare
Anders Eklöf.
Vaksala hembygdsförening har under året bl.a. deltagit i Upplands fornminnes och hembygdsförbunds
årsmöte och 150-årsjubileum i Tärnsjö den 28 april, Länsforskningsrådets utflykt, seminarium och möte om
stadgarna under hösten samt Uppsala läns landshövdings seminarium på Uppsala Slott i september om ett
eventuellt skapande av världsarv kring Linnéminnena i Uppsala med omnejd.

Något om verksamhetsåret 2019
Årsmötet: Islands ambassadör i Sverige, Estrid Brekkan, höll ett uppskattat
och intressant föredrag om Island och dess motsvarigheter till Sveriges
hembygdsrörelse på årsmötet den 16 mars i Salabackekyrkan.

Hissning av Upplandsflaggan i Lilla skolans
trädgård: Den 4 maj inleddes säsongen i Lilla
skolans trädgård med hissning av nya Upplandsflaggan, gemensam sång av Upplandssången och
kaffedrickning.

Gökottan: På Eriksdagen den 18 maj träffades ett
trettiotal medlemmar i Svia för gökotta. Lennart
Sandberg lotsade sällskapet upp på Boberget där
kaffekorgarna snabbt kom fram. Göken gal! Micael
Tallberg hade skickligt och förutseende spelat in en
truddelutt av denna fågels vackra sång, som idag blir
mer och mer ovanlig i det urbaniserade Vaksala. På
återvägen fick sällskapet möjlighet att dricka friskt och
klart källvatten vid bergets nordöstra sida.

Vaksala hembygdsförenings 40-årsjubileum: Jubiléet firades den
25 maj genom en trevlig
tågresa med Lennakatten
till Länna Bruk, där lunch
intogs under gemytliga
former.
Hembygdsdagen: Den 15 juni anordnades traditionellt hembygdsdagen i Lilla skolan och dess
trädgård, som även detta år bjöd på fint väder.
Kaffeservering ordnad av festkommittén, bildvisning,
släktforskningsintroduktion, loppis, tipsrunda,
lotterier och barnlekar stod på programmet. Museet i
Tiondeboden hölls också öppen denna dag. Ett 80-tal
besökare kom.
Visning av våra samlingar i Tiondeboden: Museet hölls öppen sju gånger under sommartiden.
Öppet hus i Lilla skolan: Lilla skolan hölls öppen för allmänheten hela dagen den 21 augusti. På kvällen
hade hembygdsföreningen picknick-kväll i Lilla skolans trädgård, då sjutton personer njöt av god mat och ett
härligt sensommarväder.

Utfärd till Hälsingland med STF: En fin resa ordnades gemensamt med STF till Hälsingland den 24
augusti, då 23 medlemmar fick möjlighet att besöka flera Hälsingegårdar. De ingår i Sveriges Världsarv sedan
2012. Imponerande byggnader med fantastiska interiöra målningar gjorde stort intryck på alla som var med
denna vackra sommardag.
Runstensvandring i Björklinge och Tensta:
Tillsammans med Björklinge hembygdsförening
gjorde Vaksala hembygdsförening höstens runstensvandring i Björklinge och Viksta den 21 september.
Sällskapet fick också möjlighet att se Björklinge
hembygdsförenings fina museum. Över 40 personer
deltog i denna aktivitet i strålande varmt sensommarväder.
Kyrkogårdsvandring: Lördagen den 28 september anordnade föreningen en vandring på Vaksala kyrkogård
under ledning av Björn Löfgren, som berättade om många intressanta människoöden. Ett 40-tal deltagare
kom och vandringen avslutades med en trevlig kaffestund i Lilla skolan.

Höstmiddag: Den 19 oktober
anordnades den traditionella höstmiddagen i Vaksala Kyrkcentrum
och 65 personer deltog. Festkommittén hade dukat vackert och
serverade en härlig middag. Bordet
med lotterivinster var välfyllt och
för andra året i rad underhöll trion
Tremolo.
Berättarkväll med filmvisning: Den 12 november hade hembygdsföreningen sin berättarkväll i Vaksala
Kyrkcentrum. Denna gång visades föreningen Långhundraledens nyproducerade fina film om Långhundraleden, introducerad av Carl-Birger Sveidqvist.
Bildvisning: Bildvisning för grannarna i kyrkbyn hölls i Lilla skolan den 14 november. Carl-Birger Sveidqvist
berättade om gamla tider i kyrkbyn och övriga Vaksala för ett femtontal intresserade.
Vaksaladagen: På Vaksaladagen den 17 november stod hembygdsföreningen och festkommittén för
kyrkkaffet i Vaksala Kyrkcentrum efter högmässan, då goda tårtor serverades. Vid detta tillfälle mottog
föreningen ett generöst bidrag ur Oskar och Inez Ehns minnesfond.

Odlingsgruppen studiecirkel: Odlingsgruppen fortsätter ihärdigt sitt odlings- och
forskningsprojekt utifrån äldre metoder med
tvåskiftesbruk och trästock. Nya erfarenheter
har gjorts under det senaste året.
Sviagruppens studiecirkel: Sviagruppen har fortsatt sitt arbete med att dokumentera ”allt” om Svia och
efter åtskilliga arbetstimmar börjar nu boken få sin slutgiltiga form.

Ett stort och varmt tack framförs till:






alla i styrelsen, kommittéerna, revisorerna, valberedningen, årsmötesordförande, ombuden, Sviagruppen och Odlingsgruppen som på ett föredömligt sätt ställt upp för Vaksala hembygdsförening
och dess arbete
Vuxenskolan för gott samarbete och visat intresse
Vaksala församling för gott samarbete, för hembygdsföreningens möjlighet att nyttja Lilla skolan och
ha vissa arrangemang i Vaksala kyrkcentrum
Svenska Turistföreningens Vaksalaavdelning för gott samarbete
Rasbo hembygdsförening och Manda Björling, Björklinge hembygdsförening och Lennart Eriksson
för gott samarbete

Ett särskilt tack framförs till:



Oskar och Inez Ehns minnesfond och enskilda donatorer för fina bidrag till Vaksala hembygdsförening
våra generösa ICA-handlare i Vaksala: Karina Berglund ICA Supermarket Årstahallen och familjen
Birkemyr ICA Nära Lindbacken, som bidragit med fina vinster till våra lotterier

Sist men inte minst framförs många tack till:


alla enskilda medlemmar i Vaksala hembygdsförening, som gör det möjligt för föreningen att fortsätta
kulturarbetet med framtidstro!

