
 

 

Verksamhetsberättelse  2011 för Askeby 

Hembygdsförening 

 

 

 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordf. Rolf Pettersson, v. ordf. Håkan Neckman, sekr. Leif Axelsson, v. sekr. Björn Larsson, 

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

Andersson och May-Gret Gustavsson. 

 

 

Årsmötet hölls i Askeby Församlingsgård den 15 mars.Efter förhandlingarna lyssnade vi till 

föredrag av Leif Svensson som berättade om sin unika käppsamling. 

 

 

Styrelsen har under 2011 haft 8 protokollförda sammanträden. 

 

 

Askeby Hembygdsförening har i dagsläget 189 medlemmar. 

 

Vårt program under det gångna året: 

 

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

Vårtal av Ulf Hjertman präst i Åkerbo församling. Stefan Leek ansvarade för ett mycket fint 

fyrverkeri. Ett samarrangemang av Hembygdsföreningen, Askeby Församling, Kyrkliga 

syföreningen och Askeby Missionsförsamling. 

 

 

 

. 

 



 

 

 

6 juni Nationaldagsfirande på Tallbacken. 

Daniel Zethson Elimförsamlingen, höll talet vid flaggan och Roland Engdahl blåste trumpet. 

Åsa Sjöberg och Roland Engdahl stod för en uppskattad underhållning. Kaffeservering och 

lotterier, ca.175 personer, och vackert väder gjorde dagen till en succé. 

 

22 juni hade vi vår Medarbetarfest vid Tallbacken, där ca 30 personer deltog. Styrelsen 

tackade många frivilligarbetare för olika insatser för Hembygdsföreningen. 

 

 

5 augusti Fredagsdans anordnades vid Tallbacken denna vackra sommarkväll  

till musik av Happy Hour Band. 41 personer deltog.  

 

 

3 september Familjedag på Tallbacken med underhållning av Annika Lindh med trubadur.  

Servering, lotterier, fiskdamm, loppmarknad, försäljning av bröd 

från Tallbackens stenugn, utställning av veteranfordon och andra intressanta objekt. Vackert 

väder, ca 150 personer.  

   

 

19 oktober Föredrag med slottsfogden Joakim Johansson på Ekenäs i Församlingsgården.                                                                                                                                                                           

Han berättade om ”Båtarna på Kinda Kanal” ett intressant och välbesökt arrangemang ca. 40 

personer   

 

20 november Hälsoeftermiddag i  Församlingsgården med Gunilla Svensson, Leg. 

Sjuksköterska/HLR- instruktör, som pratade om bl.a. positivt tänkande och  Jessica Lundqvist 

utbildad och internationellt certifierad yogalärare visade och pratade om yoga. 50 personer 

deltog.   

 

 

 

7 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 som redovisats, varit välbesökt under året. Vi kan dessutom nämna att  

den 31maj hade Hagdals Seniorcenter förlagt sin vårutflykt till Askeby, Efter ett besök i 

Klosterkyrkan  med visning av datavisualiseringen var målet hembygdsgården, där kaffe och 

smörgåsar serverades till 70 deltagare. Brödet hade bakats i vår stenugn och bakningen kunde 

också beses. Bröd fanns även till försäljning. Den 13 juni hade  dagisverksamheten sin 

sommaravslutning på Tallbacken för ett 40-tal barn med föräldrar. Ett härligt och uppskattat 

arrangemang i ljuvligt försommarväder. 

Elimförsamlingens cafe´-kväll, som var planerad till den 7 augusti, fick i år ställas in p.g.a. ett 

intensivt regnande. Den nybörjarkurs i bridge som startade hösten 2009  har även bedrivits 



under det gångna året med 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. 

Vi kan också berätta att vi har haft besök av ett par från USA  med anförvanter i Askeby med 

omnejd. Hans och Gunilla Palmlöf guidade dem runt i socknen med bl.a. besök i Holmetorp, 

Solberga, Lilla Greby och förstås Tallbacken. Föreningen erhöll en gåva (600kr) som tack för 

vår insats kring besöket. Lördagen den 27 augusti var Tallbacken utlånad till ett 30-tal 

ungdomar från Askeby med omnejd som utnyttjade dansbanan som avslutning på ett av dem 

arrangerat ”cykelparty”. Ett trevligt och lyckat initiativ. 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. Inge Säf har liksom  tidigare år skött våra rabatter och odlingar på ett 

mycket uppskattat sätt. 

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 Andersson som  levererar material till 

dansbane-bygget. 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                                       Rolf Pettersson                                Håkan Neckman 

sekreterare                                             ordförande                                            v. ordförande 

 

 

 

Björn Larsson                                    Inga-Britt Wendler                       Yvonne Pettersson 

v. sekreterare                                          kassör                                                                            

 

 

 

Hans Palmlöf               


