Enåkers Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för år 20L3
Ärsmötet 2013 hölls den24 mars. Till styrelse valdes "Kyrk-Kalle"
Andersson (ordförande), Karin Larsson (vice ordförande), Gösta Persson
(sekreterare), Inga Britt Andersson (kassör), Karin Löfling, Britt Marie
Blidmo-Hedlund, Monica Psilander, Gun Britt Johansson, Björn Enlund
och Iris Rutström. Margit Carlquist är hedersledamot.
Årets arrangemang:
. Tillsammans med LRF' hade vi"filmvisning i församlingshemmet den
10 mars. Tre filmer visades: Mossboda såg (1954-55), Kyrkans
ungdom (1964) och Lennart Ahlms Enåkersfilm (1993-94).
. Under sommarsöndagarna och i samband med andra affangemang på
Hembygdsgården, var det kaffeservering och öppet i Runstensmuseet i
Linbastun samt försäljning av lokalt hantverk i Persboboden.
. Den 8 maj var det arbetsdag på Hembygdsgården
. Kristi Himmelftirds dag den 9 mal var det Gökotta med gudstjänst på
Hembygdsgården.
. Trefaldighetsafton den 25 maj drack vi traditionsenligt hälsa i Olsbo
källa på kvällen.
. Nationaldagen den 6 juni hölls kaK rlas på Hembygdsgården.
. Ca25 personer från kommunkontoret besökte Hembygdsgården och
guidades på rundtur i Enåker den 14 juni.
o Den 2l juni firade vi midsommarafton på Hembygdsgården.
. Under Fest i Heby-veckan (21 -30 juni) hade vi gudstjänst på
Hembygdsgården den 22juni. Den 23 juni visades växtfärgning' Den
29 junihade vi byvandring i Saxen och Ekedal. Det var kaffeservering
och öppet i Hantverksboden och Runstensmuseet hela veckan.
. Enåkårrdug.n hölls den27 juli. I är var det hemvändardag.
Medverkade gjorde bl a Cecilia Kyllinge och Enåkers spelmän. KyrkKalle berättade minnen och vi visade film (Mossboda såg 1955) i
ladan. I forsamlingshemm et var det utställning av hattat och väskor.
Utanför sto d någr a ganrita traktorer upp ställda.
. Julmarknaden hölls den24 november.
Sammanl agthar ca I 200 deltagare kommit
arrangemang unde r åtr et.

till hembygdsföreningens olika

Medlemsavgiften har vaÅt 50:- kr för familj och25:- för ensamstående.
Medlemsantalet uppgår till drygt 200.

Under året har elsystemet på Hembygdsgården upprustats.

Inlagring av information om bygden i databasen "Bygdeband" har fortsatt.
Databasen tillhör numera Sveriges hembygdsforbund och är öppen för alla
(www.b),gdeband.se).
Två skrifter, dels om Haneberg och Hallarsjö, dels om Saxen, Ekedal och
Kölfors har sammanställts av Gösta Persson.
Gösta Persson har deltagit i Kulturrådets träffar.

Enåkers hembygdsforening är medlem i Upplands fornminnesförening och
hembygdsförbund och genom det även med i Sveriges hembygdsförbund.
Hembygdsforeningen är också medlem i Västmanlands hembygdsförbund
o ch fornminne sforening.

[Jnder fredagkvällamahela sommaren hade Byalaget mycket välbesökta
hembygdsgillen på Hembygdsgårdens tun.
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Gösta Persson
sekreterare

