TORSTUNA
HEMBYGDSFÖRENING
Härledgården

Grundad 1945. Härledgården invigd 1951
Postgiro 476 57 98-6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Ordf Håkan Wall, vice ordf Annelie Sandqvist,
kassör Folke Welén, sekr Katarina Wall.
Övriga ledamöter: Britt Gestlöf, Tord Runngren, Inger Carlsson, Anders Ottosson,
Berndt Johansson
Suppleanter: Gudrun Linder, Jonny Melvinsson
Styrelsen har under året haft 6 sammanträden.
Den 12 april deltog Katarina och Lars Wall i Upplands Fornminnesförenings och
Hembygdsförbunds årsmöte i Älvkarleby.
Säsongen inleddes den 13 april med att 18 frivilliga samlades till vårstädning och
lövräfsning på Härled.
Den 4 maj samlades 15 personer till gökotta vid Gröngarn under ledning av Ulf Broberg,
Bengt Ottosson och Anders Pettersson.
Föreningens årsmöte hölls den 5 maj i Härledgården. Kierstin Enström visade och
berättade om våra folkdräkter. 23 personer deltog i årsmötet.
Nationaldagen firades med Öppet Hus på Härled. Firandet inleddes med att flaggan
hissades till flaggsignal på trumpet av Sture Eriksson. Lars Wall höll nationaldagstalet,
nationalsången sjöngs unisont och därefter sjöng Lars ett par visor till gitarr. Sedan vidtog
kaffeservering och de besökare som så önskade fick visning av gårdens samlingar. Ca 70
personer mötte upp.
Midsommarfesten på Härled lockade som vanligt många besökare. Närmare 1 000
personer samlades till lekar och dans kring midsommarstången under ledning av Stefan
Löfgren. Man fick också njuta av folkdansuppvisning av Enköpings Folkdansgille och
underhållning av lokala förmågor från de arrangerande byarna Vånsjöbro, Vånsjö, Kylsta,
Hyvlinge, Torslunda och Valsbrunna.
Söndagen efter midsommar höll Fjärdhundra församling en friluftsgudstjänst vid
Härledgården. Kyrkokören under ledning av Åsa Lansfors sjöng och hembygdsföreningen
bjöd på kyrkkaffe. 23 gudstjänstdeltagare samlades.
Den första söndagen i juli serverades traditionsenligt Sill och Potatis på Härled. Ett
uppskattat arrangemang som lockade 123 besökare.
Den 26 juli hölls för sjunde året i rad en Trivselkväll på Härled i samarbete med Torstuna
LRF. Gårdstunet fylldes av både barn och vuxna. Familjen Ottosson ordnade två helstekta
grisar med tillbehör och Lars Wall underhöll med några låtar till gitarr. LRF:s
bygdestipendium delades ut till Daniel Jäderblom, ordförande i Skattmansöådalens
förening, för föreningens arbete med Skattmansöbacken.

Den 10 augusti var det marknad på Härled med kaffeservering och kakbuffé. Hantverkare
samlades från Torstuna, Enköping, Västerås m fl orter. Här såldes stickade, sydda och
vävda alster, träslöjd, grönsaker, honung mm. I soldattorpet visade Britt Lansfors hur man
kardade och spann och Ruth Pettersson visade flamskvävnad. Ca 300 personer besökte
Härled denna eftermiddag.
Den 17 augusti samlades 17 personer till en runstensrunda i Fjärdhundrabygden under
sakkunnnig guidning av Håkan Wall.
När säsongens sista evenemang på Härled var över påbörjades en renovering av
huvudbyggnadens förstukvist. Byggnadsantikvarie Sverker Larsson från Upplandsmuseet
var antikvarisk expert och föreningen fick bidrag från Länsstyrelsen med 65 % av
kostnaden för renoveringen. Peter Andersson har gjort byggarbetena, Bernt Jansson i
Mjölkebo har sågat till ballusterdockor och staketspjälor. Jonny Melvinsson, Allan Lundkvist
och Folke Welén har målat alla detaljerna med linoljefärg. Förstukvisten stod färdig i början
av oktober.
Tord Runngren har ansvarat för gräsklippning under året.
Hembygdsföreningen har under året bestått av 112 ständiga och 185 årsbetalande
medlemmar, dvs totalt 297 st.
Säsongen avslutades med en höstfest för dem som under året ställt upp med ideellt arbete
i hembygdsföreningen. Vi har sammanställt och beräknat att det ideella arbetet under året
uppgått till ca 1 500 timmar.
Torstuna Hembygdsförening sänder med detta ett varmt tack till alla som under året
arbetat ideellt på Härled.
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