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Under det gångna året har 10 st. protokoll förda styrelsemöten hållits, möten i 

handikappanpassning av hembygdsgården är två möten. 

Planering och start av studiecirkel 50-60 tal har påbörjats. En moped Crescent 

Raket -61 inköptes och sponsrades till 100 % av företagare i Ljustorp. En grupp 

ungdomar skall renovera den till original skick. 

Söndagen den 20/3 var det hembygdsföreningens årsmöte. 

Ida Lindström var ordförande på årsmötet 2016. 

Medlemsantalet fortsätter att minska så vi jobbar hårt för att få in nya 

medlemmar. Vi är idag 84 medlemmar men fler är på ingående. 

Årets program började med en barnskidtävling på Hembygdsgården och 

åkrarna runt omkring, vilket var avslutning på deras säsong, vi bjöd upp till 

våfflor och glass. 

Medelpads Classic har blivit en stor tävling med fler åkande vart år, vi stod för 

fikat på Hembygdsgården som vanligt. 



Hembygdsföreningen serverade fika på teatern på Bygdegården 26/4. 

Sedvanligt valborgsfirande på Hembygdsgården 30/4 med brasa, fyrverkeri, 

servering, kören sjunger och prästen håller talet till våren. 

Lördagen 21/5 visar Sundsvalls Motorveteraner upp sina fina bilar och vi 

serverade grillbuffe` och kaffe med dopp. 

Midsommarafton firades med dans kring Majstången till Lövbergarnas musik 

och vi hade servering. 

Vår hembygdsförening deltog i firandet av Hembygdsrörelsens 100 år på 

Länsmuseet Murberget. Vår dag var 2/7 med utställning av Delldens 

läkemedels kista och en rotdragningsrot. Vår dag blev succé. Flera från 

hembygdsföreningen deltog med föredrag och information även gäster var 

inbjudna. Se vår hemsida. 

Hembygdsdagen 3/7 började med gudstjänst ute på gårdstunet därefter 

servering men det var få gäster. 

Den 27-28/8 deltog vår Hembygdsförening i firandet av 100 år med 

Hembygdsrörelsen på Skansen i Stockholm. Vi ingick i en stor grupp som reste 

till Stockholm från Hembygdsföreningar inom Medelpads och Ångermanlands 

Hembygdsförbund. Se vår hemsida. 

Teater på Bygdegården 10/10 vi serverade fikat till en fullsatt salong. 

Vi har under året haft 3 hyrda möten. 

Handikappanpassning kommer det att jobbas med i år. En Friggebod har vi fått 

som gåva av Bygdegårdsföreningen, den skall användas som toalett. 

Harriet Sällström och Inger Andersson har under året påbörjat inventeringen av 

våra föremål och kommer att slutföras under våren 2017. 

Olof Ulander lägger ned ett stort arbete att hålla vår hemsida uppdaterad med 

dokumentation av händelser på bygden, både i text och bilder. 

 

 

 

 



Styrelsen framför sitt varma tack till alla som på olika sätt har deltagit genom 

gåvor och arbetsinsatser till föreningens verksamhet. 

 

Staffan Eriksson Anita Lindström Märta Rönngren 
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Björn Andersson Gun-Marie Forsberg 

 

 

 

 

 


