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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 - Hillsands Byalag
Beskrivning av genomförd verksamhet under 2016
Årets första arrangemang utgjordes av Pimpeltävlingen den 26 mars 2016. Tävlingen genomfördes på
Dragans is, strax utanför bygdegården. Vädret var lite gråtrist, men det hindrade inte att ett
hundratal fiskesugna från att samlas på isen. Byn sålde kolbullar, korv och kaffe och barnen fick prova
lyckan i en alldeles egen fiskedamm. Det var lite klent med fiskelyckan, men till slut kunde en vinnare
koras – Eva Blomberg och hennes ståtliga harr.
Den 30 april firades Valborg vid Bygdegården. Ett trettiotal gäster samlades på bygdegården, där det
fikades och köptes lotter. Senare på kvällen tändes byns majbrasa.
Den 15 maj kallades det till möte i bygdegården. Styrelsen informerade mötesdeltagarna om
pastoratets planerade försäljning av byns kapell. Fjorton personer deltog i mötet, men utöver dessa
hade ett antal engagerade valt att i förhand skicka in sina frågeställningar till styrelsen.
Den 22 maj hölls den sista gudstjänsten i Hillsands kapell. I samband med detta avlystes kapellet.
Den 4 juni genomfördes den årliga städdagen på bygdegården.
På kvällen den 23 juni samlades byborna på bygdegården, för att förbereda midsommarfirandet.
Midsommaraftonen (24 juni) firades traditionsenligt på bygdegården. Strax över ett hundra personer
dansade runt stången och fikade under dagen. Halvard Holmgren, Roger Isaksson, Marinell Isaksson,
Åke Hagström och Agneta Åslund stod för tonerna.
Under juli månad genomfördes fyra stycken Gåbingo-kvällar på bygdegården.
6 juli (9 personer), 13 juli (16 personer), 20 juli (24 personer) och den 27 juli (27 personer).
Årets första sommarcafé hölls på bygdegården den 15 juli. Strax över åttio gäster kunde räknas in och
mat, fika och lotteri stod på programmet.
Årets andra sommarcafé genomfördes den 29 juli. Över 100 hundra besökare lockades till
bygdegården, för en trivsam kväll med Porterstek, mycket hembakt fika och självklar ett lotteri.
Den 13 augusti firades byns 350-årsjubileum. Jubileumsdagen startade med konsert i byns kapell.
Runt sjuttiofem personer njöt av Riksspelemannen Elin Jonsson fiol och Kristina Bergströms
tramporgelspel. Gunnar Larshow bjöd på ett intressant föredrag om byns historia och Margit Hillheim
utmanade besökarna på en tipsrunda om byn – som Marianne Lundgren så stilfullt vann.
På kvällen avnjöt 64 vuxna och 7 barn en trerättersmiddag på bygdegården, med efterföljande dans
till Marias.
Den 3 september genomfördes årets Surströmmingshippa på bygdegården. Ett fyrtiotal hugade
strömmingsätare slöt upp.
Årets sista evenemang blev Pysseldagen den 3 december. Under dagen varvades kreativt julpyssel
med Julgröt, skinkstutar och saftglögg. Dagen lockade cirka sextiofem vuxna och ett fyrtiotal barn.
Bygdegården har utöver ovanstående beskrivning, även varit uthyrd till privata arrangemang vid tre
tillfällen under 2016 (11 juni, 2-3 juli samt 27 augusti).
Hillsand den 6 februari 2016
Stefan Sandberg, Sekreterare

