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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 9 mars. Efter förhandlingarna lyssnade vi till 

Rolf och Harald från Dörhult som sjöng, spelade och berättade och till kaffet serverades 

goda semlor. 

 

Styrelsen har under 2016 haft 8 protokollförda sammanträden. 

 

Askeby Hembygdsförening har i dagsläget 167 medlemmar. 

 

Antal medlemmar i genomsnitt under den senaste tioårsperioden: 188.      

 

Vårt program under det gångna året: 

 

30 april Valborgsmässoafton var som vanligt ett samarrangemang av Hembygdsföreningen, 

Elimförsamlingen, Syföreningen och Svenska kyrkan. Vårtalet hölls av Håkan Andersson och 

Jan Boström hade ordnat med musiken, (inspelad). 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 2.123:-  i frivilliga bidrag till nästa års valborgsfirande. 

 

22 maj utflykt till Malexander  
Det blev en lättsam och intressant guidning av medlemmar från Malexanders 

hembygdsförening, de visade hembygdsgården, kyrkan och museet. 

Vackert väder, soligt och varmt och 22 personer deltog. 

 

 

 



6 juni Nationaldagsfirande på Tallbacken.  

Denna vackra sommardag hade 130 personer samlats för att lyssna på Staffan Danielssons 

tal vid flaggan och fin musik av Bent Persson och Susanna Walter med barn och tre 

gästmusiker. På scenen underhöll musikgruppen ”TOMBOLA”. 

I övrigt kunde man njuta av kaffe med hembakat bröd och pröva lyckan med lotteri och 

chokladhjul. 

 

21 juni hade vi vår Medarbetarfest vid Tallbacken, där 36 personer deltog. Styrelsen 

tackade alla frivilligarbetare för deras insatser för Hembygdsföreningen.   

 

Grillfesten 5 augusti, trevlig kväll med sång och musik av tre musikanter från Söderköping. 

40 personer deltog. 

 

10 september Familjedag på Tallbacken med underhållning av musikgruppen 

”TONBANDET” från Norrköping och barnkören ”Himlabus”.  Sedvanlig tur med vädret, och 

besökarna flockades kring lotterier, med vinster från bl. annat Brunneby Musteri. Intäkterna 

från loppmarknaden inbringade 2.301:-, vilka skänktes till Barncancerfonden.  

Det serverades ca 20 – 25 liter ärtsoppa som många uppskattade. 

 

26 oktober föredragskväll med Lars Eklund. Han berättade om sin barndom och uppväxt. 

Det var en gripande, dråplig och lättsam berättelse vilket gav 28 personer en trevlig kväll.                            

 

7 december traditionsenlig julgröt i Verkstan. Bygdens folk välkomnades och bjöds på     

gröt, skinka, smör, bröd och ost och kaffe och pepparkaka. Lars Norman och hans hustru 

underhöll med julens melodier. De 85 ”matgästerna” köpte lotter med förhoppning om att 

vinna julskinkor, ost eller choklad. Erhöll 1.287:- i frivilliga bidrag under kvällen. 

 

Övrigt. 
Förutom de ovan redovisade aktiviteterna kan nämnas att  

Syföreningen och Hardangergruppen hade sina traditionella avslutningar på Tallbacken 25 

maj resp. 7 juni. Tallbacken har även vid några tillfällen lånats ut till privata arrangemang. 

 

Olle Karlsson fortsätter att utbilda bridgespelarna och de träffas i församlingsgården på 

tisdagar. 

 

Boulespelandet på torsdagskvällarna har även i år varit mycket populärt och lockat många 

spelare. 

 

Skötsel av fornlämningarna vid Vadet, har som vanligt utförts av medlemmarna. 

 

För skötsel och underhåll på Tallbacken har Bygg Brothers ansvarat.  

 

Styrelsen har inköpt ett nytt tält som ersätter ett kasserat. 

 

En genomgång och märkning av inventarierna i museet har genomförts. En 

inventariebeskrivning har upprättats. Museet har varit öppet under sommaren i samband med 

konceptet ”Öppen kyrka”. Skolans lärare använder museets materiel i undervisningssyfte. 

 

På Tallbacken vid grindsidan har syrénhäcken rensats och stenmuren kompletterats. 

 



Förutom vad som hänt i hembygdsföreningen är det svårt att inte nämna en av de stora 

händelserna som skett i Askeby, nämligen öppnandet av den nya skolan. En glädjens dag för 

vår ort. 

 

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

iordningställa inför våra evenemang. Vi tackar Ingvar Karlsson, som även i år lyckats hålla 

vår ”åldriga” gräsklippare gående, men nu finns hopp om en nyinvestering.  

Tack även ni alla andra, som på olika sätt, bidragit till att vi kunnat genomföra våra 

aktiviteter. 

 

Vad gäller föreningens ekonomi hänvisas till kassaredogörelsen.  

 

 

 

 

Leif Axelsson                           Rolf Pettersson                              Björn Larsson 

Sekreterare                                Ordförande                                     V. ordförande 

 

 

 

                                                                            

Yvonne Pettersson                             Inga-Britt Wendler                        

V. sekreterare                                      Kassör                                                                            

 

 

 

Irene Johansson                                Kerstin Andersson  

Ledamot                      Ledamot 

  

 

                            

 

 


