Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Ordf. Rolf Pettersson, v. ordf. Håkan Neckman, sekr. Leif Axelsson, v. sekr. Björn Larsson,
kassör Inga-Britt Wendler samt Anna Bergman och Yvonne Pettersson, ersättare Maria
Andersson och May-Gret Gustavsson.

Årsmötet hölls i Askeby Församlingsgård den 17 mars.

Styrelsen har under 2010 haft 8 protokollförda sammanträden.

Askeby Hembygdsförening har i dagsläget 201 medlemmar.
Vårt program under det gångna året:
10 februari Föreläsning : Kåseri om Linköpings historia med Gunnar Elfström, lockade
ca.50 personer. Det blev en mycket trevlig och uppskattad kväll.
30 april Valborgsmässoafton anordnades som vanligt majbrasa med sång av KFUM- kören.
Vårtal av Jörgen Tollander och ett fräsande fyrverkeri. Ett välbesökt samarrangemang av
Hembygdsföreningen, Askeby Församling, Kyrkliga syföreningen och Askeby
Missionsförsamling.

.

6 juni Nationaldagsfirande på Tallbacken.
Ulf Söderberg, präst i Åkerbo församling höll talet vid flaggan och Anders Karlsson blåste
trumpet. Friluftsgudstjänsten hölls av Ulf Söderberg med medverkan av Agneta och Clara
Ekström som sjöng och spelade. Trubaduren Sören Dahlgren stod för en uppskattad
underhållning. Kaffeservering och lotterier, ca. 120 personer, många barnfamiljer och vackert
väder.
22 juni hade vi vår Medarbetarfest vid Tallbacken, där ca 30 personer deltog. Styrelsen
tackade många frivilligarbetare för olika insatser för Hembygdsföreningen.

13 augusti Fredagsdans anordnades vid Tallbacken denna vackra sommarkväll
till musik av Happy Hour Band. Ca 40 personer deltog. Tyvärr lite dålig
tillslutning, men de som var där trivdes.
4 september Familjedag på Tallbacken med underhållning av ”Langqvintetten” och trollkonstnären Tommy Arna. Servering, lotterier, fiskdamm, loppmarknad, försäljning av bröd
från Tallbackens stenugn, vackert väder, ca 150 personer, varav många ”utsocknes”.

10 oktober 20-årsfirande. Askeby Hembygdsförening firade sitt 20-årsjubileum i Verkstan.
Ca 70 personer deltog. Rolf Pettersson hade sammanställt en jubileumsskrift där föreningens
historia i stort och smått nedtecknats. Rolf Pettersson och Håkan Neckman gjorde en
intressant och engagerad redovisning av jubileumsskriften.
För underhållningen stod Åsa Sjöberg och Roland Engdahl, som gjorde ett mycket proffsigt
och uppskattat framträdande.
Givetvis bjöds det på kaffe och tårta med anledning av föreningens 20-årsjubileum, även
lotter såldes. Som ett bevis på föreningens uppskattning för ” lång och trogen tjänst” delades
det ut gåvor till: May-Gret Gustavsson, Inga-Britt Wendler, Tore Lind och Leif Axelsson.

17 november Föredrag i Församlingsgården med Susanne Glöersen från Askeby
Klosterförening berättade om att den ”Gamla Helgonkalendern lever än”.

15 december Traditionsenlig julgröt i Verkstan. Bygdens folk välkomnades och bjöds på
gröt, skinka, smör, bröd och ost och på det kaffe och pepparkaka. ” Stångå Trio” underhöll
med glad musik. Lotterier med vinster bestående av julskinkor, hemstöpta ljus, choklad. Ca
110 personer hörsammade inbjudan.

Övrigt:
Vår hembygdsgård, har som redovisats, varit välbesökt under året. Vi kan dessutom nämna att
den 17 juni hade dagisverksamheten sin sommaravslutning på Tallbacken för ett 40-tal barn
med föräldrar. Ett härligt och uppskattat arrangemang i ljuvligt försommarväder.
Elimförsamlingen hade även i år förlagt sin cafèkväll med musikunderhållning hos oss.
Tallbacken har även utlånats för privata festligheter under året. Den nybörjarkurs i bridge som
startade förra hösten har resulterat i en fortsättningskurs som bedrivits under året för ett tiotal
medlemmar. Kursledare har liksom tidigare varit Olle Karlsson som helt ideellt ställer upp.
Deltagarna bekostar själva studiematerial och har haft förmånen att vara i församlingsgården
utan kostnad.
De två boulebanorna har används flitigt under sommaren.
Som vanligt har vi utfört slotter och röjning kring runstenen och stenbron vid Vadet
För skötsel av Tallbacken har”Byggbrothers-gänget” ansvarat med Bengt Johansson (Saabis)
som sammankallande. En särskild eloge till Inge Säf som på ett uppskattat sätt håller våra
rabatter prydliga.
Styrelsen vill på det varmaste rikta ett stort tack till gubbgänget för deras arbetsinsatser att
iordningställa inför våra evenemang på Tallbacken. Tack också till Ingvar Karlsson som
håller vår åkgräsklippare i körbart skick och Klas som levererar material till dansbanebygget, samt ni alla andra som på olika sätt bidragit till att vi kunnat genomföra våra
aktiviteter.
Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till kassaredogörelsen.
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