Verksamhetsberättelse 2014 för Askeby Hembygdsförening

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Ordf. Rolf Pettersson, vice ordf. Björn Larsson, sekr. Leif Axelsson, vice sekr. Yvonne
Pettersson, kassör Inga-Britt Wendler, ledamöter Hans Palmlöf och Kerstin Andersson.
Ersättare Irene Johansson och Katarina Pettersson.
Årsmötet hölls i Askeby Församlingsgård den 10 mars. Efter förhandlingarna lyssnade vi till
Börje Wärnelius när han berättade om sina 50 år med hästar.
Styrelsen har under 2014 haft 8 protokollförda sammanträden.
Askeby Hembygdsförening har i dagsläget 181 medlemmar. Medlemsantalet har ökat något
under året.
Antal medlemmar i genomsnitt under den senaste tioårsperioden: 196.
Vårt program under det gångna året:
30 april Valborgsmässoafton var som vanligt ett samarrangemang av Hembygdsföreningen,
Elimförsamlingen och Svenska kyrkan. KFUM-kören sjöng och vårtal hölls av Amund
Hunstad. Ett par föräldrar från klass 5 svarade för fyrverkeriet. Mycket folk hade kommit som
fick värme från brasan blandat med tal och sång samt avnjuta ett praktfullt fyrverkeri.
Det samlades in 1.975:- i frivilliga bidrag till nästa års valborgsfirande.

18 maj utflykt till Hävla. Vi var drygt 20 personer på utflykten till Hävla.
Först besökte vi Hävla hammarsmedja
Hävla hammarsmedja är ett unikt industriarv som ligger vid Häfla ström, naturskönt mellan
sjöarna Regnaren och Vagnaren i norra Östergötland. Här bjuds på en exklusiv upplevelse av

industrihistoria och människors vardag. Hävla hammarsmedja är ett komplett mindre järnbruk
och här kan man följa utvecklingen av produktionsteknik under 300 år. När verksamheten vid
Häfla Övre Bruk upphörde 1924 låste man smedjan, gick hem och lämnade allt som det var.
Därför finns allt kvar, härdar, hammare, verktyg med mera.
Sedan besökte vi Hävla vattenkvarn
Hävla vattenkvarn har en egen kringla (vägskylt för sevärdhet). Vackert belägen vid sjön
Vagnaren ligger kvarnbyggnaden där säd mals till mjöl efter konstens alla regler precis som
när kvarnen var ny. Mjöl finns att köpa i lämpliga konsumentförpackningar och bakningsdugligheten är alldeles förträfflig.
Min farfars bror började med det här den 5 augusti 1898. Det är min kvarn nu och jag är
mjölnare i tredje generation presenterar sig Lars Ericsson som är den som fört föregångarnas
kunskap in i 2000-talet.

6 juni Nationaldagsfirande på Tallbacken.
Denna vackra sommardag hade 110 personer samlats för att lyssna på Ulf Hjertmans
tal vid flaggan och familjen Bent Perssons fina blåsmusik. Från scenen underhöll
musikgruppen TONICA med uppskattad sång och musik. Kaffe med dopp serverades
och man kunde pröva lyckan med lotteri och chokladhjul.
17 juni hade vi vår Medarbetarfest vid Tallbacken, där 36 personer deltog. Styrelsen
tackade alla frivilligarbetare för deras insatser för Hembygdsföreningen.

Grillfesten 15 augusti, trevlig kväll med sång och musik av Stångå Trio och Annika Lind,
35 personer deltog.
6 september Familjedag på Tallbacken med underhållning av musikgruppen ”Bredbandet”.
med vokalist Margareta Karlsson. Bent Persson var med och förstärkte musikgruppen.
Sedvanligt fint väder, och besökarna 150 personer flockades kring lotterier, med vinster från
bl. annat Brunneby Musteri, loppmarknad ( intäkterna 2.916:- från loppmarknaden skänktes
till Barncancerfonden), korvförsäljning, lokala hantverkare sålde och visade upp sina alster,
Tallbackens stenugn gick på högtryck och det bakades hålkakor, kringlor, bullar och skorpor.
Försäljningen av bröd från stenugnen gick som vanligt bra. Det serverades kaffe med dopp.
En barntipsrunda hade ordnats som rönte stor uppskattning.

22 oktober föredragskväll med TV- kocken Monika Hallberg. De 42 personer som hade
samlats fick ta del av hur det gick till före och under inspelningarna av Sveriges Mästerkock i
TV4. Dessutom var det fika och lotterier denna intressanta kväll.
3 december traditionsenlig julgröt i Verkstan. Bygdens folk välkomnades och bjöds på
gröt, skinka, smör, bröd och ost och kaffe och pepparkaka. ”Stångå Trio” underhöll med
julens melodier. De 115 ”matgästerna” köpte lotter med förhoppning om att vinna julskinkor,
ost eller choklad. Erhöll 1.390:- i frivilliga bidrag under kvällen.

Övrigt.
Vår hembygdsgård har utnyttjas väl under året. Förutom de redovisade aktiviteterna kan
nämnas att:
den 27 maj gästades vi av klass 3 från Örtomta skola som tillsammans med föräldrarna hade
en lekfull eftermiddag.
Svenska Kyrkan höll en friluftsgudstjänst den 6 juli med predikan av Ingemar Bruto. Det
bjöds då också på skön sommarmusik.
Syföreningen och Hardangergruppen har som årlig tradition att vara på Tallbacken vid sina
årsavslutningar.
Måndagen den 8 september höll PRO Askeby sitt första höstmöte på hembygdsgården.
Inbjudna var också PRO Valla - Fridhem. Ett femtiotal besökare bjöds på underhållning, lekar
och hamburgare.
Tallbacken har vid några tillfällen även lånats ut till privata arrangemang.
Bridgespelarna, 14 medlemmar, med Olle Karlsson som kursledare, fortsätter att utbilda sig
och träffas i församlingsgården på tisdagar.
Boulespelandet på torsdagskvällarna har även i år varit mycket populärt och har vissa kvällar
lockat drygt 20-talet spelare
PRO Askeby har lånat våra boulebanor en eftermiddag i veckan.
Skötsel av fornlämningarna vid Vadet har som vanligt utförts av medlemmarna
För skötsel och underhåll på Tallbacken har Bygg Brothers ansvarat. Under sommaren har
bl.a. målning av scenen utförts. Även torpet har fått en uppfräschning.
Styrelsen vill på det varmaste rikta ett stort tack till ”gubbgänget” för deras arbetsinsatser att
iordningställa inför våra evenemang. Ett särskilt tack till Ingvar Karlsson som även i år
lyckats hålla vår ”åldriga” gräsklippare gående.
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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