LIDENS BLOMSTERFOND
Fonden bildades den 13
december 1941
För att hedra en avliden persons minne finns i
Sverige idag hundratals bidragsmottagare i form
av fonder med mycket olika ändamålsinriktning. Flera av fonderna är nationella och
stöder generella satsningar på forskning inom
vitt skilda områden. I Lidens församling finns
en lokal fond under namnet Insamlingsstiftelsen
Lidens Blomsterfond, i dagligt tal kallad
Blomsterfonden (motsv. finns även i Indal resp.
Holm). Det var på Lucia-dagen 1941 som Lidens Blomsterfond bildades vid ett möte i
Kommunalhuset i Byn dvs. i nuvarande Lidenhuset. Närvarande vid sammanträde ”…med
intresserade för bildande av en förening
´Blomsterfonden´i Lidens socken…” var:
doktorinnan Aina Brolin, fru Barbro Dahlgren,
lärarinnan Birgitta Lingh, fru Ida Åström, fröken Rut Åström, kantor A. Hecktor, herrar Olof
Jonsson och E. Viktor Eriksson. Fondens förste ordförande blev lärarinnan Birgitta Lingh.
Det ursprungliga syftet med fonden var att anställa en hemvårdarinna. Sedan dess har dock
fondens ändamål förändrats en hel del.

Kerstin Åhström, Liden, Ordförande sedan
1997 och verksam som Huvudombud i
närmare 30 år i Lidens Blomsterfond
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Ändamålet idag
Lidens Blomsterfond har till ändamål att, enligt gällande stadgar, i tysthet utdela gåvomedel till den inom Lidens församling som pga.
sjukdom, olycka eller andra ömmande omständigheter är i uppenbart behov av uppmuntran.
Insamlade gåvomedel får också utdelas till prydande av Lidens församlings kyrkorum och
kyrkogårdar samt till mindre reparationer av
kyrkans inventarier. Av influtna medel får därutöver en enig styrelse besluta om annan fördelning.

75 % av gåvomedlen utdelas
Insamlade medel varierar mycket över åren, men
ett genomsnittligt år erhåller fonden som gåvor i anslutning till jordfästningar ca. 45.000:kronor. Av dessa pengar delar fonden ut till olika
bygdegårdar och angelägna ändamål inom församlingen 13.000:- kronor årligen. Blomsterfonden bidrog exempelvis till utsmyckningen
av minneslunden på Lidens kyrkogård. Blommor vid uppvaktning till alla i församlingen som
fyller 80 år, 85 år, 90 år och 91 år osv. (om
personen så önskar) uppgår till 4.000:- kronor.
Omsorgskostnader som kaffeinköp till Sockenstugan, blommor till kyrkan, tidning till Rutsgården mm. utgör 6.000:- kronor. Vackra
minnesblad med givarens namn och ev. minnesord överlämnas till den avlidnes anhöriga.
Kostnaden för de ca. 900 bladen per år uppgår
till 11.000:- kronor. Sammantaget utdelas såLidens tidning

Styrelsen för år 2005 har följande sammansättning:
Ordförande och Huvudombud
Sekreterare
Kassör (Pastoratets kamrer)
Ledamot (repr. från Pastoratet)
Ledamot och Byombud
Ledamot och Byombud
Ledamot
Suppleant och Byombud
Suppleant och Byombud

Kerstin Åhström
Liden
Britt-Marie Nilsson Dacke
Daniel Hansson
Kovland
Monika Karlsson
Järkvissle
Irja Huttunen
Sillre
Karin Nilsson
Järkvissle
Anna-Lena Johansson Bodacke
Britt Jonsson
Boda
Eivor Norén
Västanå

ledes hela 75 % av inkomna medel i enlighet
med fondens syfte. Det är en anmärkningsvärt
hög siffra för en ekonomiskt relativt liten fond.
Av resterande 25 % används 7.000:- kronor till
arvoden för Huvud- och Byombud och 4.000:kronor till revision. Fonden revideras av en
Auktoriserad Revisor, Göran Ohlsson hos
revisionsföretaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Sundsvall.

0692-100 27

0692-200 83
0692-21045
0692-400 62
0692-400 08

Generositet och idealitet
Intresset för Lidens Blomsterfond har ökat de
senaste åren. Fonden verkar för att insamlade
medel kommer församlingen till nytta och
glädje så snart som möjligt, och därför uppgår
det egna kapitalet i fonden till endast ca.
35.000:- kronor. Men det stora ”kapitalet” i

Årsmöte
Till Blomsterfondens årsmöte har alla bidragsgivare under det gångna året tillträde. Kallelse
sker via affischer i alla byar. Vid senaste årsmöte beslöts att fonden utöver de traditionella
åtagandena skall sträva efter att under de närmaste åren finansiera ett vackert bårtäcke till
Lidens församling.

Vill Du lämna en gåva

Karin Nilsson i Järkvissle, Byombud sedan
1969 (!).

till Lidens Blomsterfond så kontakta gärna någon av Byombuden (se tel.nr. ovan). Önskar
Du betala via Plusgirot (fd. Postgirot) nr 11 455
– 3, så kontakta Huvudombudet Kerstin
Åhström, tel. 0692 – 100 27. Därmed elimineras risken att minneshälsningen inte når fram
i tid. Vänligen glöm inte vid inbetalningen att
ange till vems minne gåvan är avsedd samt
gåvogivarens namn.

Lidens Blomsterfond är den generositet som
gåvogivarna visar och den idealitet som fullständigt genomsyrar de personer som är engagerade
i fonden. Det nuvarande Byombudet i Järkvissle
Karin Nilsson får med sina 36 ”fondår” (började 1969) representera alla de ideella krafter
som arbetat uppoffrande för Lidens Blomsterfond under de hittillsvarande 65 verksamhetsåren. Lidens Blomsterfond utför verkligen en
behjärtansvärd insats till Lidenbygdens bästa.
Text och foto: Arne Johansson

Lidens tidning
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