
 

 

Verksamhetsberättelse 2012 för Askeby 

Hembygdsförening 

 

 

 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordf. Vakant v. ordf. Håkan Neckman, sekr. Leif Axelsson, v. sekr. Björn Larsson, kassör 

Inga-Britt Wendler, ledamöter Hans Palmlöf och Yvonne Pettersson, ersättare Maria 

Andersson, Kerstin Andersson och Gunilla Lindström Palmlöf.   

 

 

Årsmötet hölls i Askeby Församlingsgård den 13 mars. Efter förhandlingarna lyssnade vi till 

musikunderhållning av Nils Backer som sjöng och spelade melodier av Lasse Dahlqvist 

 

 

Styrelsen har under 2012 haft 8 protokollförda sammanträden. 

 

 

Askeby Hembygdsförening har i dagsläget 173 medlemmar. Medlemsantalet  har minskat 

något under året. 

 

Vårt program under det gångna året: 

 

30 april Valborgsmässoafton anordnades som vanligt majbrasa med sång av KFUM- kören. 

Vårtal av Göran Helmersson. Per Wendler ansvarade för ett mycket fint fyrverkeri. Ett 

samarrangemang av Hembygdsföreningen, Askeby Församling, Kyrkliga syföreningen och 

Askeby Missionsförsamling. 

 

 

 

. 



 

 

 

 

6 juni Nationaldagsfirande på Tallbacken. 

Bendt och Susanne Person stod för vacker musikunderhållning vid samlingen. Lars Eklund 

höll sedan tal vid flaggan och Bendt blåste trumpet vid nationalsången. Därefter uppskattad 

musikunderhållning av Happy Hour Band. Körsång av Himlabus under ledning av Zaklina 

Zethson avslutade underhållningen. Kaffeservering och lotterier, ca 200 personer och vackert 

väder gjorde dagen till en succé. 

 

19 juni hade vi vår Medarbetarfest vid Tallbacken, där 34 personer deltog. Styrelsen tackade 

traditionsenligt alla frivilligarbetare för stora insatser för Hembygdsföreningen under 2011. 

Rolf Pettersson uppvaktades på födelsedagen med blommor. 

 

 

3 augusti  

Vi bytte plats för augustidansen och det blev Logdans på Stora Greby. Det var en vacker kväll 

och Happy Hour Band spelade. 35 personer deltog.  

 

 

1 september Familjedag på Tallbacken med underhållning av Åsa Sjöberg och Roland 

Engdahl. Sedvanligt fint väder. Besökarna, ca 120 personer flockades kring lotterier, 

fiskdamm, loppmarknad, försäljning av bröd från Tallbackens stenugn. Och så serverades 

kaffe och årets Östgöta bakelse.   

 

11 oktober Föredrag med Sune Lindgren som berättade om Tage Danielsson och sjöng och 

delar av hans omfattande repertoar av visor. Ca 40 personer lyssnade. 

 

25 november Hälsoeftermiddag i Församlingsgården. Nytt för i år var att vi arrangerade två 

hälsoträffar på söndagseftermiddagen, vilket rönte stor uppskattning. Gunilla Svensson från 

"Livskompetens"  höll i anförande och utbildning. Vid första tillfället fick vi lära  oss  Hjärt-  

Lungräddning och vid det andra talade Gunilla allmänt "Om hälsan i vårt liv". Besökarna 

erbjöds även gratis blodtrycksmätning. Ca 30 personer deltog 

 

 

5 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, ost, choklad. Ca 100 personer 

hörsammade inbjudan.                                                                            

                         

 

 

Övrigt: 

Vår hembygdsgård har, liksom tidigare år, varit välbesökt under året.  

Dagisverksamheten höll sin avslutning den 18 juni. 

Svenska Kyrkans friluftgudstjänst hölls den 8 juli, men pga ett ihållande regnande fick vi 

tränga in oss i stugan där vi fick lyssna på Göran Helmerssons predikan samt sång och musik. 

Under juli fick vi också besök från äldreboendet i Bankekind. Denna gång kunde vi bjuda på 

härligt sommarväder. 



Bridgespelandet intresserar allt fler medlemmar och därför startar ytterligare en nybörjarkurs i 

januari 2013. Kursledare är liksom tidigare Olle Karlsson som helt ideellt ställer upp.  

Boulespelandet har på torsdagskvällarna varit mycket populärt. Vissa kvällar lockade det 

drygt 20 personer.  

Som vanligt har vi utfört slåtter och röjning kring runstenen och stenbron vid Vadet. 

För skötsel av Tallbacken har ”Byggbrothers-gänget” ansvarat med Bengt Johansson (Saabis) 

som sammankallande. Inge Säf har liksom tidigare år skött våra rabatter och odlingar på ett 

mycket uppskattat sätt. 

Vi kan också nämna att vi hade besök av två döttrar till förre ägaren till vårt granntorp, 

Hagsäter, Vi fick intressant information om tidigare ägare samt ett antal fotografier. 

 

Styrelsen vill på det varmaste rikta ett stort tack till gubbgänget för deras arbetsinsatser med 

att iordningställa inför våra evenemang på Tallbacken. Tack också till Ingvar Karlsson som 

håller vår åkgräsklippare i körbart skick och Klas Andersson som lånade ut sin loge för 

fredagsdansen. Tack ni alla andra som på olika sätt bidragit till att vi kunnat genomföra våra 

aktiviteter. 

 

Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till kassaredogörelsen.  

   

 

 

Bifogas: Kassaredogörelsen 2011 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

Leif Axelsson                                      Håkan Neckman 

sekreterare                                            v. ordförande 

 

 

 

Björn Larsson                                    Inga-Britt Wendler                       Yvonne Pettersson 

v. sekreterare                                          kassör                                                                            

 

 

 

Hans Palmlöf               

 

 

 

 

 

 

         

 


