Visingsö Hembygdsförening
Årsberättelse för Visingsö Hembygdsförening 2016
Styrelsen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret (2016-02-27 - 2017-02-11).

Föreningens styrelse fr o m årsmötet 2016-02-27:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Övriga ledamöter:

Suppleanter:

Esbjörn Malmström
Mats Svensson
Katarina Wetterlind Holmberg
Marianne Roempke
Olof Lundbrant
Agne Carlberg
Margit Nilsson
Cia Hedberg
Erna Andersson

Årsmötet ägde rum 27 februari och efter förhandlingarna berättade Lennart Edlund om Stigbyskolan
förr och nu.
Till ordförande omvaldes på 1 år Esbjörn Malmström.
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes Agne Carlberg och Margit Nilsson.
Till suppleanter på 1 år valdes Cia Hedberg och Erna Andersson.
Den ekonomiska situationen i föreningen är god, som framgår av kassörens rapport.
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten. Föreningens medlemsantal 2016 var 313 st.

Verksamhet under året:
Traditionellt firades Valborg vid Hembygdsgården med vårsånger och brasa som värmde i snålblåsten.
Årets vårtalare var Jan-Erik Eskilsby.
I ”Hembygdsparken” arrangerades 6 juni-firande med flaggutdelning av SPF och
Midsommardansen tråddes, i VAIS regi, även i år i vackert väder runt lövad stång.
Två av byabåtarna (Maria af Rökinge och Vikingen) deltog i sommarens traditionella seglats till
Hjo, med vind, vindstilla, sol och regn under färden. Måttligt med folk på kajen, men de mesta av
grönsakerna gick ändå åt.
Bastan i Näs fick först en ny fasad åt söder. Sedan var det dags för Tore att renovera ugnen, så att den
inte rasar in. Renoveringen bekostades av ett bidrag från Länsstyrelsen. Den nyrenoverade Bastan
visades under Skördehelgen.
Hembygdsgården. Även denna sommar var Hembygdsgården öppen för besökare under åtta helger, ca
600 personer togs emot. Stort tack till alla husvärdar som gjorde detta möjligt!
Säsongsavslutning och arbetsgrupper. En trivsam sammankomst har vår Säsongsavslutning i
Hembygdsgården blivit. Vi dukade till fest för att få tillfälle att tacka våra glada och energiska
arbetsgrupper och övriga medhjälpare, utan vilka föreningen skulle stå sig slätt. En möjlighet att
också sammanfatta säsongen och få in nya idéer för kommande år.

Hembygdsföreningen deltog i höstens Skördehelg med att ha Bastan i Näs öppen några timmar och
öppet i Hembygdsgården där vi visade tekniker för lin- och ullberedning, våra sädesslag och äldre
redskap för småbruk. Dessutom fanns möjlighet att köpa kaffe och nybakade ”läfsor” och köpa
grönsaker och godis.
Hemsidan - www.visingsohembygdsforening.com, har kontinuerligt uppdaterats av Mats Svensson
med text och bilder över hembygdsföreningens aktiviteter under året.
Församlings- och Hembygdskrönikan producerades även detta år (årgång 73) av Hembydsföreningen.
Hembygdsdelen sammanställdes av Agne Carlberg, Ingvar Lif och Esbjörn Malmström. Första
köptillfällen var som vanligt på Persgårdens Julmarknad och i Brahekyrkan i samband med
Adventsgudstjänsten.
Vi är glada över att även i år kunnat ge ut en Almanacka. I år, för 2017, har den sammanställts av
Marianne Roempke och Cia Hedberg och med ”Kaféer och pensionat” som tema.
Den sista aktiviteten för året var den traditionella försäljningen av granar lördagen före jul. Vi hade
även öppet i Hembygdsgården, och kunde välkomna granköpare med tänd brasa, varm glögg,
möjlighet att köpa almanacka, krönikan och lotter. I stort sett såldes alla inköpta granar.
Nu väntar verksamhetsåret 2017 – vi ser fram mot både nya och traditionella uppgifter!
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