Verksamhetsberättelse 2013 för Askeby Hembygdsförening

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Ordf. Rolf Pettersson, vice ordf. Håkan Neckman, sekr. Leif Axelsson, v. sekr. Björn Larsson,
kassör Inga-Britt Wendler, ledamöter Hans Palmlöf och Yvonne Pettersson, ersättare Kerstin
Andersson och Gunilla Lindström Palmlöf.

Årsmötet hölls i Askeby Församlingsgård den 12 mars. Efter förhandlingarna lyssnade vi till
musikunderhållning av trubaduren Sören Dahlgren med visor av Cornelis, Taube, Ruben
Nilsson m. fl.

Styrelsen har under 2013 haft 8 protokollförda sammanträden.

Askeby Hembygdsförening har i dagsläget 177 medlemmar. Medlemsantalet har ökat något
under året.
Antal medlemmar under en tioårsperiod: 2004 = 173, 2005 = 200, 2006 = 208, 2007 =
224, 2008 = 210, 2009 = 202, 2010 = 201, 2011 = 187, 2012 = 173 och 2013 = 177.

Vårt program under det gångna året:
30 april Valborgsmässoafton var som vanligt ett samarrangemang av Hembygdsföreningen,
Elimförsamlingen och Svenska kyrkan. Brasan kunde tyvärr inte tändas på grund av för hård
vind. Men KFUM-kören sjöng och vårtal hölls av Daniel Zethson. Stefan Leek svarade för
fyrverkeriet. Mycket folk hade kommit trots blåsten.

12 maj utflykt till Naturum Tåkern. En trevlig utflykt, vackert väder, 30 personer deltog.
Vi fick se den spännande utställningen om sjön Tåkern och dess rika fågelliv samt ett
imponerande bildspel
.

6 juni Nationaldagsfirande på Tallbacken.
Susanna Walter och Bent Persson stod för vacker musikunderhållning vid samlingen. Gösta
Gustavsson höll sedan tal vid flaggan och Susanna och Bent blåste trumpet vid
nationalsången. Därefter uppskattad körsång av Himlabus under ledning av Zaklina Zethson.
Från scenen underhöll musikgruppen ”Tombola”, förstärkt av Bent Person. Kaffeservering
och lotterier, 175 personer och vackert väder gjorde dagen till en succé.

17 juni hade vi vår Medarbetarfest vid Tallbacken, där 36 personer deltog. Styrelsen
tackade alla frivilligarbetare för sina insatser för Hembygdsföreningen.
9 augusti Logdans på Stora Greby: ”Frazzes” spelade upp till dans och 40 personer deltog.
7 september Familjedag på Tallbacken med underhållning av ”Visionärerna” under ledning
av Birgitta Andersson och därefter trubaduren Björn Fredell. Sedvanligt fint väder.
Besökarna, 200 personer flockades kring lotterier, loppmarknad ( intäkterna från
loppmarknaden skänktes till Barncancerfonden 3.449:-), korvförsäljning, lokala hantverkare
sålde och visade upp sina alster, försäljning av bröd från Tallbackens stenugn. Det serverades
också kaffe med dopp.
23 oktober underhållningskväll med Gudrid Hansen. Hon framförde både humoristiska
och allvarliga dikter och berättelser. De 50 personer som var där bjöds på en trevlig afton.
19 november Visning av gamla Askebybilder, med Hans Palmlöf i Församlingsgården.
Ämnet är alltid intressant och drar mycket folk, 45 personer deltog.

4 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 julens melodier. De 120 ”matgästerna” köpte lotter med förhoppning om att vinna
julskinkor, ost eller choklad.

Övrigt .
Vår hembygdsgård, har utnyttjas väl under året. Förutom de redovisade aktiviteterna kan
nämnas att PRO Askeby förlagt tre av sina träffar på Tallbacken.
Svenska kyrkan höll den 7 juli en friluftsgudstjänst med predikan av Ulf Söderberg. Susanna
Walter på trumpet och Mia Brunberg Ulriksson keyboard bjöd på ett flertal av våra
uppskattade sommarpsalmer.
Syföreningen har som tradition utnyttjat Tallbacken för sin årsavslutning. Äldreboendet i
Bankekind har besökt oss även i år.
Hembygdsgården har vid några tillfällen även lånats ut till privata arrangemang
Bridgespelargänget, 12 medlemmar, med Olle Karlsson som kursledare fortsätter att fortbilda
sig och träffas i församlingsgården på tisdagar.
Boulespelandet har på torsdagskvällarna varit mycket populärt. Vissa kvällar lockade det
drygt 20 personer. Sittplatsen vid boulebanan har byggts ut och belagts med betongplattor.
Vi kan också berätta att vi har tecknat ett nytt 5-årigt avtal med Länsstyrelsen för fortsatt
skötsel av fornlämningarna vid Vadet.
Vi har under året investerat i en ny gräsklippare samt två tält som ersättning för de gamla som
blivit slitna.
För skötsel av Tallbacken har ”gubbgänget”ansvarat .
Styrelsen vill på det varmaste rikta ett stort tack till ”gubbgänget” för deras arbetsinsatser att
iordningställa inför våra evenemang på Tallbacken och ett särskilt tack till Ingvar Karlsson,
som håller vår åkgräsklippare gående. Ett tack också till Kerstin och Clas Andersson, som
lånar ut och fixar lokalen inför vår logdans.
Tack även 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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