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Edsele Bygdegård 1967-2017
För 50 år sedan invigdes Bygdegården som sedan dess varit ett nav, träffpunkt
och given fest- och möteslokal i byn. Många är de olika aktiviteter som genom
tiderna har anordnats av festkommittéer, föreningar och privatpersoner.
Styrelsesammansättning och festkommittéer har bytts genom åren och då det
funnits en aktiv festkommitté har arrangemangen varit mer frekventa och
varierande.
En stort engagemang, utbyggnad och flera renoveringar har gjort att Bygdegården fortfarande idag kan erbjuda uthyrning av attraktiva, moderna, funktionella och prisvärda lokaler för olika tillfällen.
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Edsele Bygdegård
Fröet till en bygdegård sattes redan på 50-talet. Vi bodde då på Gideåberg. Våra föräldrar var redan där
engagerade i olika föreningar. Det anordnades danser och diverse andra sammankomster på ”Baracken”. Den
var sliten och man funderade på något nytt. En bygdegårdsförening bildades och pappa (Bror Lilliesköld), hade
redan då kontaktat Bygdegårdarnas Riksförbund i Stockholm. MEN...
1958 flyttade vi till Edsele och där bildades Edsele Bygdegårdsförening. Pappa har berättat, att om vi bott kvar
på Gideåberg, så hade bygdegården stått där. Även om våra föräldrar var drivande i detta, så var det många
med dem, som arbetade ideellt tillsammans för att kunna ordna en ny samlingslokal i Edsele. Den lokal som
fanns förutom församlingshemmet, var ”Lottabaracken”. Den var både liten och ganska sliten.
Det ordnades danser bl.a i Saltsjön, en by 5 km från vägen mellan Edsele och Näsåker. Där fanns varken el
eller vatten. Vi fraktade vatten i mjölkkrukor i vår bil. Jag tror det var gasol man kokade kaffe och värmde diskvattnet på. Det var ofta pappa som sålde biljetterna, rekordet var 500 inlösta! Mamma var i logen och ordnade
serveringen tillsammans med några andra.
Det fanns tombola, skjutbana, varmkorv. Allt detta ordnades av ytterligare ett antal personer. Tänk vilket jobb!!
En utedansbanan byggdes. Det var ofta Stjärnkvartetten som spelade, eftersom de kunde spela akustiskt.
Ett lotteri med bil-tv-radio som högvinster ordnades. Detta inbringade en del pengar. Man sålde andelsbevis,
tyvärr kommer jag inte i håg beloppet. Bidrag söktes och ficks från bl.a. Sollefteå kommun.
Aina och Bror, samt Alvar Olsson åkte till Vika by utanför Mora, för att titta på deras bygdegård.
Byggherre var Joel Fängström. Harry Jansson från Bygdegårdarnas Riksförbund närvarade vid invigningen. Det beställdes porslin, med en symbolisk bild på, ritad av Bror. När bygdegården blev klar, så anordnades
ofta dans på lördagarna. Så småningom blev det också bingo på söndagarna.
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När detta började, så fick jag hjälpa mamma att städa på natten, efter dansen. Dagen efter skulle vi fram med
alla bord och stolar inför bingon.Borden var väldigt tunga! Låg staplade på vagnar som kördes in under scenen.
Våra föräldrar skötte uthyrning och det praktiska jobbet med bl.a. städning i många år. Vi barn fick hjälpa till
efter bästa förmåga. Jag klippte den stora gräsmattan i många år.
Det var inget självdrag på dåtidens gräsklippare!
upp
1988 lyckades man driva igenom en upprustning och utbyggnad av bygdegården.
Efter ytterligare ett antal år, blev det
behov av ytterligare upprustning.
Det är glädjande att bygdegårbygdegår
den fortfarande är en mötesmötes
plats i Edsele!

Anne-Marie
Lilliesköld
emblemet
på
porslin ritat av
Bror

Protokoll fört vid Edsele Bygdegårdsförenings
årsmöte i Bygdegården den 9 Mars 1968.
(föreningens första årsmötet på Bygdegården )

§1

Orför, Bror Lilljesköld hälsade mötesdeltagarna välkomna i det nya och vackra föreningshuset samt
förklarade mötet öppnat.

§2

Till ordförande för mötet valdes Ernst Berglund och till sekr, för mötet valdes Margit Jacobsson.

§3

Till justeringsmän valdes Berndt Lantz och Sten Näslund.

§4
§5

Frågan om mötet utlysts i stadga enligt ordning godkändes då annons varit införd i Ramselebladet
två gånger.
Styrelsens berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna utan diskussion.

§6

Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för det gågna året.

§7

Revisionsberättelsen föredrogs och diskuterades då det saknades redovisning från Billotteriet och
från Bingo, Kassören Karl Wilhelmsson rapporterade att lotteriet var redovisad men kom för sent för
att få in det i årsberättelsen och Bingo kommiten hade uppfattningen att de skall redovisa när säsong
en är slut men fick reda på att redovisningen skall ske årsvis.

§8

Kassörenbeviljades full och tacksam ansvars frihet den tid revisionen omfattar enligt förslag av revisorerna.

§9

Ersättning till styrelsen diskuterades och tre förslag kom fram på 200-300-500:kronor men mötet
enades om 500:kronor som styrelsen inom sig fördelar.

§10

I tur att avgå ur styrelsen var Konrad Vilhelmsson, Gunvor Eriksson, Sten Näslund, Gustav Hellgren
avsägelse förelåg från Gunvor Eriksson, Sten Näslund vilka beviljades Konrad Vilhelmsson omval
des och nyvalda blevo följande Aina Lilljesköld, Erik Bernhardsson och Svante Bergström
vilka valdes på två år. Styrelsesuppleanter på två år blevo Per Färnlöv, Vega Magnusson, Sonja Sörlin
och Kjell Lövström

§11

Till revisor omvaldes Erik Linder och Edvin Vesterlund och till suppleanter omvaldes omvaldes Elis
Johansson och Ivar Hellgren.

§12

Festkommite för året omvaldes och består av följande Sigvard Eriksson, Petter Eriksson, Gunvor
Eriksson, Konrad Vilhelmsson, Gustav Hellgren och Ivar Hellgren.

§13

Bingo Kommiten för detta år omvaldes och äro följande Sigvard Eriksson, Petter Eriksson, Gunvor
Eriksson, Konrad Vilhelmsson, Gustav Hellgren och Ivar Hellgren.

§14

Till firmatecknare för Bygdegården valdes Kassören Karl Vilhelmsson och Bror Lilljesköld.

§15

Årsmötet enades om följande hyrespriser för lokalerna,
Allmän dans, danslokal med kök o servering
150:Samkv, Skoldans
75:Gillestugan
35:Serveringsrum
15:Kök
10:Mötesverksamhet
10:Arbetscirklar
15:Diskoteksdans (Gillestugan)
20:-

Beträffande hyran för hobbyrummet till Fritidsnämnden och idrottsförening fick styrelsen handlingsfrihet att bestämma priset.
§16 Frågan om val av Vaktmästare föranledde en lång diskussion. Förslag om att tillsätta vaktmästare vid mötet
var en ren omöjlighet då ärendet ej var behandlat av styrelsen, utan mötet enades med Sten Näslunds förslag
om att tillsätta en kommite på fyra personer som utreder frågan och uppsätter ett förslag till arbetsreglemente för
en vaktmästare och ger förslag om arvode som styrelsen får ta ställning till och även utse vaktmästare.
§17 Frågan om inköp av piano till Bygdegården överlämnades till styrelsen.
§18 Framkom förslag om att Bingokommiten skall få ersättning hänsköts till styrelsen.
§19 Mötets ordf, tackade de avgående styrelsen och mötesdeltagarna.

Så här kunde en lista över aktiviteter och ekonomisk rapport se ut
i slutet på 60-talet eller i början av 1970.
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14.8
18.8
31.8
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Diskotek
Diskotek
Pastor Johansson
Tax.n.
A.I.K.möte
Edsele Arb.K Bingohyra 4 ggr
Edsele Arb.K Valmöte med Lagerstedt
Roland Eriksson
Edsele Kyrkoråd sal+kök
Roland Eriksson allmän.Dans
Roland d:o ”
Edsele Pensionärer
Edsele Arb.K Valmöte

24.8
5.9
9.10
6.10
30.10
9.10
30.10
14.12
7.12
30.11
26.12

Roland Eriksson allmän.Dans
Edsele Vägbeysningf.
Edsele Arb.K möte
Edsele Lottakår
Edsele A.I.K
Edsele Kvinnoklubb
Edsele Arb.Kommun
Edsele Arb.K Lilla Julafton
Edsele Arb.Kommun
Diskotek
A.I.K Allmän.dans

Ramsele Fritidsnämds bidrag för 26 ungd.träffar
Ramsele A.B.F Bidrag för 20 st studiecirklar.

Verksamhetsberättelse för Edsele Bygdegårdsförening året 2016
Under verksamhetsåret har Bygdegårdsföreningen anordnat 4 st pubkvällar i sina lokaler.
Detta med olika slags teman;
After fisk - en pub i anslutning till Småbyarnas skoterklubbs årliga fisketävling.
Sista april - en pub i anslutning till Friskolans sista april brasa.
Oktoberfest och halloweenpub - Båda dessa pubar kom besökare utklädda och
lokalerna smyckades ut. Pubkvällarna har också inneburit livemusik av olika slags
trubadurer från länet. Detta har inbringat 142 medlemmar i föreningen.
Under Fordonsdagen i Ramsele fick föreningen återigen anordna öltält mitt i byn som drog många besökare. Under sommaren anordnades det loppis på Edselebyn då sålde föreningen fika och delade ut
loppiskartor i serveringsvagnen.
Föreningen har också anordnat aktiviteter för barn och ungdomar i byn. I januari så dansades julen ut
då det annornades en julgransplundring med, lekar, dans och sång runt granen tillsammans med Anette Linné. Efteråt bjöds det på fika och tomten kom på besök och delade ut godispåsar till alla barnen. I
samarbete med AIK så anordnades det en snowracertävling under sportlovet och Ebgf hade en filmkväll.
Båda aktiviteterna drog många sportlovsfirare. Under novemberlovet fick alla barnen möjlighet att spöka
ut sig för då var det Halloweendisco.
I början av hösten tog föreningen över driften av Biblioteket Skatan. Vilket har inneburit att biblioteket
har fått nya lokaler. Biblioteket har öppet varannan måndag mellan 18-20. Under dessa måndagar har
byborna möjlighet att låna böcker samt köpa fika och umgås. Under höstens öppethållande har det anordnats 7 stycken sagostunder i Bibliotekets sagorum samt vid 3 tillfällen har barnen fått pysslat i anslutning
till sagostunden.
I och med att biblioteket fått nya lokaler så har den gamla lokalen renoverats så att det numera är en
samlingslokal/pub. Föreningen blev beviljade bygdemedel för renovering av Bygdegårdens kök samt
scen draperi. Renoveringen har under sista delen av verksamhetsåret påbörjats och är inom en snar
framtid klar.
Under 2016 har Bygdegården hyrts ut vid 24 tillfällen av privatpersoner, föreningar och företag till olika
ändamål. Föreningen har också hyrt ut motorvärmarplats och de hyr ut en plats på taket för Lantmäteriets
mast.
Styrelsen vid Edsele Bygdegårdsförening tackar alla medlemmar, företag, föreningar och biblioteksbesökare för verksamhetsåret 2016!
Styrelse 2017
Matilda Kjellsdotter, Katrin Gradin, Björn Gradin, Jessica Gradin, Jessica Karlström, Jenny
Brorsson & Nina Sundin. Valberedning: Lena Lind & Mattias Eriksson.
Revisor suppleant Ingela Gradin.

För dig som vill hyra
Bygdegården för fest, möten eller
annan tillställning är det dessa priser som gäller:
För hela huset:
500kr/dygn
Med städ: 1500kr
För lilla puben (nere) med tillhörande pentry:
300kr/dygn
Med städ: 800kr
Kök med sittdel:
300kr/dygn
Med städ: 550kr

Hyr ni med städ så städar vi golv och toaletter.
Ni ansvarar alltså själva för att diska och plocka bort efter er.
Väljer ni att städa själva så ska bygdegården lämnas i det
skick det var när ni kom. Vid utebliven städning kan vi debitera
er hela kostnaden för städ.
Bygdegården rymmer max 400 pers och köket
har utrustning för 150 pers.
Vid ev frågor, ring:
Bokningar: Katrin Gradin, tel: 070-3305552
Biblioteket: Ingela Gradin, tel: 070-542 59 61
Kassör: Jessica Gradin, tel: 070-320 54 35
Fester samt övriga frågor: Lena Lind, tel: 070-3356370
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För en hel helg dubbelt pris.

