Verksamhetsberättelse 2015 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 Irene Johansson och Kerstin Andersson.
Ersättare: Katarina Pettersson och Kjell Svensson.
Årsmötet hölls i Askeby Församlingsgård den 12 mars. Efter förhandlingarna lyssnade vi till
bondkomikern Kaj Lärka som sjöng, spelade och berättade roliga historier, och till kaffet
serverades goda semlor.
Styrelsen har under 2015 haft 8 protokollförda sammanträden.
Askeby Hembygdsförening har i dagsläget 164 medlemmar.
Antal medlemmar i genomsnitt under den senaste tioårsperioden: 192.
Vårt program under det gångna året:
30 april Valborgsmässoafton var som vanligt ett samarrangemang av Hembygdsföreningen,
Elimförsamlingen, Syföreningen och Svenska kyrkan. Vårtalet hölls av Pastor Jörgen
Tholander och Gudrun Eklund var konferencier . Mycket folk hade kommit varav många barn
som fick värme från brasan blandat med tal och sång, samt avnjuta ett praktfullt fyrverkeri
och korvförsäljning av klass 5.
Det samlades in 1.800:- i frivilliga bidrag till nästa års valborgsfirande.
10 maj utflykt till Fornhemmet i Bjärka Säby.
Vi var 22 personer på utflykten till Fornhemmet, denna imponerande samling av gamla
byggnader och inventarier, samt en trevlig guidning av tre medlemmar från Vist
Hembygdsförening gjorde dagen minnesvärd.
6 juni Nationaldagsfirande på Tallbacken.
Denna vackra sommardag hade 105 personer samlats för att lyssna på Hans Palmlöfs

tal vid flaggan och fin musik av Bent och Susanna och deras barn Ludvig och Fridolf, samt
Märta Nilsson. Från scenen underhöll musikgruppen ”Stay Close” med Elvis Presleytema.
I övrigt kunde man njuta av kaffe med hembakat bröd och pröva lyckan med lotteri och
chokladhjul.
16 juni hade vi vår Medarbetarfest vid Tallbacken, där 36 personer deltog. Styrelsen
tackade alla frivilligarbetare för deras insatser för Hembygdsföreningen.
Grillfesten 7 augusti, trevlig kväll med sång och musik av musikanter från Söderköping.
34 personer deltog.
5 september Familjedag på Tallbacken med underhållning av musikgruppen ”TONICA”.
och med trollkarlen Tommy Arna. Sedvanlig tur med vädret, och besökarna ca 60 personer,
(tyvärr lite sämre uppslutning än vanligt) flockades kring lotterier, med vinster från bl. annat
Brunneby Musteri, loppmarknad ( intäkterna 1.755:- från loppmarknaden skänktes till
Barncancerfonden), korvförsäljning, lokala hantverkare sålde och visade upp sina alster.
Försäljningen av bröd från stenugnen gick som vanligt bra och det bakades hålkakor, kringlor,
bullar och skorpor. Det serverades kaffe med dopp. En barntipsrunda hade ordnats som rönte
stor uppskattning.
20 oktober föredragskväll med Carina Glenning i Församlingsgården.
Det blev en härlig underhållning med en Carina Glenning i toppform som fick
publiken att trivas från början till slut. Det kom 60 personer, vilket är mycket bra.
2 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 110 ”matgästerna” köpte lotter med förhoppning om att vinna julskinkor,
ost eller choklad. Erhöll 1.943:- i frivilliga bidrag under kvällen.
Övrigt.
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